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1 Innledning 

1.1  Presentasjon av emnet 

Den personlige frihet er av de mest grunnleggende rettsgoder vi har. Det finnes mange 

former for frihet, og en av de viktigste er friheten til å velge hvor vi ønsker å oppholde oss 

til enhver tid. Bestemmelser blant annet i grunnloven, internasjonale 

menneskerettighetskonvensjoner, formell lov, forskrifter, og retningslinjer beskytter denne 

retten. Det er derimot på det rene at vernet av friheten ikke kan være absolutt. I visse 

tilfeller må hensynet til den enkeltes frihet vike for andre hensyn som anses viktigere. 

Hensynet til etterforskningen av en straffbar handling kan være et eksempel på dette. 

Rettferdig gjengjeldelse for den krenkelse som er påført gjennom et lovbrudd eller behov 

for sosialt forsvar mot samfunnsskadelige handlinger, kan være to andre hensyn. Også 

disse formålene følger av de ovenfor nevnte bestemmelsene. 

 

Det finnes ulike former for frihetsinnskrenkninger og en særlig vidtgående 

frihetsinnskrenkning er frihetsberøvelse. Arrest, varetekt og fengsling av domfelte, samt 

dom på tvungen psykisk helsevern er eksempler på dette.  

 

For at offentlig myndigheter skal kunne foreta slike vidtgående inngrep i friheten må de ha 

hjemmel i lov. Dette følger av legalitetsprinsippet. Dette er et rettslig prinsipp som 

innebærer at offentlig myndighetsutøvelse i form av påbud eller forbud som griper inn i 

borgernes eiendomsrett eller alminnelig handlefrihet, må skje på grunnlag av rettsregler gitt 

i lov eller medhold av lov.1 Også innholdet av arrest, varetekt straffegjennomføring og 

tvungen psykisk helsevern, må skje i overensstemmelse med formell lov.  

 

I tillegg må innholdet være i tråd med de til enhver tid gjeldene faglige standarder og 

politiske føringer. 

 

                                                 
1 Se mer om dette i blant annet Eckhoff, Smith 2003, s 307 flg.  
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Denne oppgaven skal redegjøre for noen rettsikkerhetsgarantier som gjelder for innsatte og 

domfelte. Mer presist skal avhandlingen redegjøre for den materielle kompetansen de 

uavhengige tilsynsorganene har for å kunne føre kontroll med at kriminalomsorgen følger 

straffegjennomføringsloven og de internasjonale menneskerettigheten. 

 

Hvorfor ønsker jeg å se nærmere på dette tema? 

 

Et fengsel er en lukket institusjon i dobbelt betydning. Den er lukket både fordi den 

innsatte i de fleste tilfeller holdes innesperret på et avgrenset område, i tillegg til å måtte 

følge de regler som gjelder for aktivitet, mattid og ro og orden. Et fengsel er også lukket i 

den forstand at allmennheten ikke har innsyn i hva som skjer inne i institusjonen til en hver 

tid. Den innsatte er som utgangspunkt avhengig av at den enkelte politimann eller 

fengselsbetjent utfører sitt arbeid i tråd med de rettsikkerhetsgarantier som gjelder og at de 

viser evne og vilje til å imøtekomme den enkelte innsattes fysiske og psykiske behov. 

Hvordan kvalitetssikres dette arbeidet? Hvordan vet Justisdepartementet at rettsikkerheten 

til den innsatte eller domfelte blir sikret slik at det skjer i overensstemmelse med formell 

lov, faglig standarder og politiske føringer? 

 

Kristin Bølgen Bronebakk, ekspedisjonssjef i Kriminalomsorgsavdelingen i 

Justisdepartementet, stilte dette spørsmålet til regiondirektørene på etatsledermøte 

12.5.2005: ”dersom jeg spør dere hvordan det går på et gitt område, vil dere svare at det går 

bra. Dersom jeg ber dere om å dokumentere dette for meg, vil dere i mange situasjoner ikke 

kunne det.”  

 

I kjølevannet av dette etatsledermøtet ble det fra Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 

(KSF) iverksatt et arbeid for å kartlegge hvilke kvalitetssikringssystem som forelå på 

områdene fangesaksbehandling og straffegjennomføringens innhold, i etaten i dag. Målet 

med arbeidet videre skulle være å vurdere og å utarbeide forslag til blant annet systemer, 

rutiner og metoder som skulle ivareta rettsikkerheten til de innsatte og domfelte og sikre 

faglig kvalitet i kriminalomsorgen. Som en del av dette skulle jeg kartlegge hvilke 
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uavhengige forvaltningsorganer som har en tilsynsrolle i fengslene. Jeg skulle redegjøre for 

hvilken materiell kompetanse de hadde etter loven og vurdere konkrete problemstillinger 

som reiste seg i tilknytning til dette. I tillegg skulle jeg vurdere denne kompetansen i lys av 

det kvalitetssikringsarbeidet, som var satt i gang i departementet.  

 

I kjølvannet av terroraksjonene i New York, Madrid og London har 

rettsikkerhetsgarantiene fått store utfordringer i kampen mot terror. Debatten i blant annet 

media har vist at grunnleggende rettigheter står mot hverandre og at logisk tankegang blir 

påvirket av sterke følelser. Det er i slike situasjoner rettssikkerheten blir utfordret. Det er i 

slike tilfeller også den enkelte saksbehandler, eller tjenestemann lar seg påvirke i sine 

avgjørelser og det er nettopp i slike situasjoner vi bør stille spørsmålet: ivaretar de 

uavhengige tilsynsorganene vi har i norske fengsler, den innsattes rettssikkerhet på en 

tilstrekkelig god måte? 

 

2 Definisjon av sentrale begrep 

2.1.1 Hvem er innsatte og domfelte? 

 

Straffegjennomføringsloven bruker ordene innsatte og domfelte. Noen steder bruker begge 

termene, se for eksempel strgjfl § 9, mens andre steder brukes en av kategoriene, se f. eks. 

strgjfl. §§ 11 eller 15. 

 

Utgangspunktet for tokningen må tas i ordlyden i den enkelte bestemmelse i 

straffegjennomføringsloven. Allerede ved å se nærmere på lovens systematikk vil en kunne 

se at noen bestemmelser gjelder utelukkende for en av gruppene, mens andre bestemmelser 

gjelder for begge gruppene, jf som eksempel strgjfl. § 4 og § 13 
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Etter en alminnelig språklig forståelse, vil domfelte være en person som er straffedømt. 

Dette innebærer at både personer som er idømt fengselsstraff og samfunnsstraff omfattes. 

Strgjfl. § 1 angir lovens anvendelsesområde. Her kommer det blant annet frem at loven 

gjelder både gjennomføring av fengselsstraff, strafferettslige særreaksjoner og 

samfunnsstraff. I forarbeidene til loven står det at termen strafferettslige særreaksjoner ble 

brukt for å inkludere forvaring - eller sikringsdømte og personer som blir overført fra 

tvungen psykisk helsevern, jf. strl. § 39 flg. til anstalt under kriminalomsorgen jf. psykisk 

helsevernloven (phlsvl) § 5-6. 2 Utenfor faller personer idømt til tvungen psykisk omsorg.  

 

Det er nærliggende å slutte at domfelte er en person som har blitt dømt til en strafferettslig 

reaksjon som faller inn under lovens anvendelsesområde. 

 

Hvem er innsatte i strgjfl. § 9? 

 

En domfelt vil etter en språklig forståelse av ordlyden være en innsatt i de tilfellene han 

eller hun soner i et fengsel eller overgangsbolig, jf. strgjfl. § 10. Denne gruppen er derimot 

omfattet av termen ”domfelt”. Ut fra sammenhengen i bestemmelsene må det her være 

meningen å inkludere en annen gruppe som sitter i fengsel. Loven gir ingen definisjon av 

hem en innsatt er.    

 

Også her kan det være naturlig å se hen til lovens anvendelsesområde. I § 1 kommer det 

frem at loven også gjelder personer som sitter varetektsfengslet eller som gjennomfører 

andre reaksjoner når det er særskilt bestemt i lov. I spesialmerknadene til bestemmelsen i 

forarbeidene presiserer at en varetektsfengslet både kan være en person med en 

fengselskjennelse etter bestemmelsen i straffeprosessloven (strprl.) §184, eller en som er 

pågrepet i medhold av strprl. §§171flg.3 Med andre reaksjoner særskilt fastsatt i lov vises 

det blant annet til lov 13. juni 1975 nr. 39 mv. § 15 eller lov 8. juni 1984 om 

                                                 
2 Ved lov 17. januar 1997 vedtok Stortinget å oppheve sikringssystemet og erstatte det med forvaring 
(strafferettslig tilregnelige) og dom på tvungen psykisk helsevern eller tvungen psykisk omsorg (strafferettslig 
utilregnelige).  
3 Se ot. prp. nr. 5 (2000-2001) 
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gjeldsforhandlinger og konkurs § 105. Ser man i tillegg straffegjennomføringsloven i 

sammenheng, vil man se at loven er systematisert slik at noen bestemmelser retter seg 

utelukkende mot domfelte, mens andre bestemmelser bruker termen innsatte. I strgjfl. 

kapittel 4 kommer det klart frem at innsatt, blant annet er en varetektsinnsatt. I andre 

bestemmelser kan innsatt både være domfelte og varetektsinnsatte. De lovbestemmelsene 

som bruker termen domfelt, er i hovedsak de bestemmelsene som er forutsatt å regulere 

innsatte som soner en straff og i kraft av dette pålegges plikter for gjennomføringen av 

straffen, se f. eks. strgjfl. §§ 3, tredje ledd, 19, 35 eller 54. Varetektsfengsling er et 

tvangsmiddel som ofte brukes under etterforsking av en straffbar handling.4 Disse innsatte 

er ikke domfelt og kan ikke pålegges andre innskrenkninger i friheten en det som er 

nødvendig for å sikre formålet med fengslingen eller for å sikre ro og orden, jf. strgjfl. § 46 

første ledd. Vurderingene over tilsier således at innsatte er varetekstfengslede og andre 

innsatte som er frihetsberøvede etter særskilt lovhjemmel.    

 

Domfelte og innsatte vil etter dette være den gruppen personer som sitter i Norske fengsler 

og overgangsboliger, jf. strgjfl § 10. I tillegg vil domfelte omfatte den gruppen som ikke 

soner i fengsel, men som er underlagt friomsorgskontoret ved idømt samfunnsstraff. 

 

2.1.2 Hva er rettsikkerhet? 

Ordet rettssikkerhet er et flertydig begrep. Ofte brukes det som en samlebetegnelse for en 

rekke krav som stilles til forvaltningen og rettsinstansene. I kjernen av 

rettssikkerhetsbegrepet ligger spørsmålet om hvordan borgerne skal sikres mot overgrep og 

vilkårlighet fra myndighetenes side. I tillegg vil mulighet for å forutberegne sin rettsstilling 

og å forsvare egne rettlige interesser klart falle inn under begrepet.  

Forvaltningens stadige økende makt og betydning for samfunnsutviklinger, skaper også 

behov for mer fokus på rettsikkerheten mellom borgeren og forvaltningen. De garantiene 

som finnes for å møte rettsikkerhetskravene vil derfor være viktige. Spesielt viktig vil dette 

være på et så inngripende område som ved straffegjennomføring.  

                                                 
4 sett inn andre grunner til bruk av varetekt 
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2.1.3 Hva er et tilsynsorgan? 

Ordet tilsyn, er et mangetydig og til dels uklart begrep. Dersom man analyserer 

organiseringen og praksisen hos de nær 40 statlige tilsynsorganene som finnes i Norge dag, 

vil både formål, forventninger, praksis og metodikk kunne variere mye. I tråd med 

mandatene i henholdsvis St. meld. nr. 17 (2002-2003) Om statlige tilsyn og NOU 2004: 17 

Statlig tilsyn med kommunesektoren, var målet å klarlegge innholdet av begrepet tilsyn, 

peke på utfordringene med dagens tilsynsorganisering og komme med forslag til hvordan 

tilsynsfunksjonen burde utøves. 

 

Hva er tilsyn? 

 

Tilsyn er en måte å føre kontroll på. Ordet kontroll kan omfatte alle former for styring og 

korrigering av organers eller personer virksomhet. Det vil si både forhåndskontroll og 

etterhåndskontroll. Med forhåndskontroll menes her den kontroll som skjer ved at det 

gjennom budsjettvedtak, lover, forskrifter og instrukser gis regler eller retningslinjer for 

den fremtidige virksomheten. Forvaltningslovens og særlovgivningens regler for 

saksbehandling og regulering av tillatelser i næringsvirksomhet, er noen eksempler på 

dette. 

 

I vid forstand kan tilsyn defineres som all aktivitet eller virkemiddelbruk som iverksettes 

for å følge opp et lovverks intensjoner. Formålet med tilsynet er i hovedsak en 

etterhåndskontroll, der tilsynsrollen består i å påse at tilsynsobjektene overholder de lover 

og regler som gjelder. Dette vil primært innebære å påse at organet eller personen oppfyller 

de forpliktelser de er gitt i lov, forskrift og annet regelverk og at virksomheten er dekket av 

de reglene som gjelder for kompetansetildeling. Tilsynsrollen kan også bestå i å sikre at de 

som er undergitt tilsyn viser atferd som er politisk ønskelig eller akseptabel. I tillegg 

konsentrerer ofte et tilsyn seg om reaksjoner ved avvik. Kjerneelementene i 

tilsynsfunksjonen er således kontroll, vurdering og reaksjon. 
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Med tilsynsorgan mens her et organ som i hovedsak er organisert og styrt som et 

forvaltningsorgan, men som har fått særskilt myndighet til å føre kontroll med at andre 

forvaltningsorgan overholder de forpliktelser de er gitt i lov, forskrift og annet regelverk.  

3 Presisering av de rettslige problemstillingene 

 

Oppgaven bygger på en rettssystematikk som skiller mellom kompetansegrunnlaget til 

beslutningsorganet og kontrollorganet. I norsk rett skiller man mellom rettsgrunnlaget for 

den lovgivende, utøvende og dømmende makt. Oppgaven vil redegjøre for de organene 

som ved lov har kompetanse til av eget initiativ, å føre tilsyn med straffegjennomføringen i 

norske fengsler. Disse organene er tilsynsrådene, jf. straffegjennomføringsloven 18. mai. 

Nr. 21. 2001 (strgjfl.) § 9 og Sivilombudsmannen etter Lov om Stortingets ombudsmann 

for forvaltningen 22. juni. Nr 8. 1962 (ombml.) § 5. I tillegg har Norge forpliktet seg til å 

åpne sine institusjoner for inspeksjon fra tilsynsorgan opprettet i henhold til Den 

europeiske konvensjonen for forebyggelse av tortur, umenneskelig eller nedverdigende 

behandling eller straff av 1989 (ECPT).  

Hva med TK- jeg bør vel si noe om dem? 

 

Hvilken materiell kompetanse har de interne organene fått til å kunne føre tilsyn med at 

kriminalomsorgen ivaretar de rettighetene og domfelte har etter 

straffegjennomføringsloven og de internasjonale menneskerettighetene. Er den måten disse 

er organisert på og den materielle kompetansen organene har fått, i tråd med de 

internasjonale fengselsreglene?  

 

Hvilken materiell kompetanse har torturovervåkningskomiteen i henhold til ECPT til å føre 

tilsyn med innsatte og domfelte? Hvordan er det konvensjonsbaserte tilsynsorganet…og 

hvilke betydning har deres uttalelser for EMD og interne rettsanvendere. 
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I redegjørelsen for tilsynsrådene kompetanse vil det også bli reist spørsmål om deres 

organisering og materielle kompetansen er i tråd med de europeiske fengselsreglene. 

hvorfor? 

 

Hovedparten av kontrollen med fengslene og friomsorgskontorene skjer ved etatsstyring. 

Kontrollen skjer således på bakgrunn av kriminalomsorgens organisatoriske oppbygning 

ved tildelingsbrev fra overordnet organ, rapporteringsplikt og interne regionale 

inspeksjoner. Innsatte og domfelte har også mulighet til å klage på vedtak til overordnet 

forvaltningsorgan i henhold til forvaltningslovens regler, samt ta sin sak inn for domstolen.  

Domstolen er derimot et kontrollorgan som langt på vei viser seg å være lite tilgjengelig for 

denne gruppen i praksis. Det fattes flere tusen vedtak som har betydning for innsatte og 

domfelte i løpet av et år. Mange av disse avgjørelsene har primært betydning under 

soningen. Eksempler på dette er bruk av tvangsmidler etter strgjfl. § 38. Dersom en innsatt 

eller domfelt føler seg urettmessig behandlet, har ofte ikke den innsatte rettslig interesse 

når saken kommer opp for domstolen, enten fordi tvangsmiddelet er gjennomført, eller den 

innsatte på tidspunktet for domstolsbehandling, er ferdig med å sone sin straff.  

 

Oppgaven vil starte med en kort redegjørelse for kriminalomsorgen hovedformål og dens 

organisatoriske oppbygning. Videre blir det gitt noen utgangspunkt knyttet til 

avgjørelsesmyndigheten etter straffegjennomføringsloven og en kort redegjørelse for 

instruksjonsmyndigheten i kriminalomsorgen. Dette er nødvendig for å få en forståelse av 

de uavhengige tilsynsorganenes plassering i forvaltningssystemet og gi et helhetlig bilde av 

hvordan kontrollen føres ovenfor en gruppe mennesker som blir utsatt for svært 

inngripende behandling av staten.  (ble det uklart?)  

 

De respektive rettsgrunnlagene må tolkes for å avgjøre hva de ulike organene har 

kompetanse til og innholdet av de materielle reglene. 

 

 

Trolig flytte kap: kilder og metode 
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4 Kriminalomsorgen  

 

Kriminalomsorgens hovedoppgave er å stille varetektsplasser til disposisjon for politiet og 

gjennomføre idømt straff. Innenfor dette er målsetningen å gjennomføre varetektsfengsling 

og staffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker 

straffbare handlinger. Kriminalomsorgen skal legge til rette for at forbrytere kan gjøre en 

egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster. Gjennomføringen av straffen skal 

bygge på humanitet, rettssikkerhet og likebehandling, slik at domfelte og innsatte skal være 

beskyttet mot overgrep og vilkårlighet.5 

 

4.1 Den organisatoriske oppbygningen 

Straffegjennomføringsloven kapittel 2 inneholder administrative bestemmelser. Kapittelet 

inneholder bare tre paragrafer. Strgjfl. § 5 inneholder kriminalomsorgens organisatoriske 

bestemmelser, § 6 er en delegasjonshjemmel og § 7 inneholder særskilte 

saksbehandlingsreglene for kriminalomsorgen, som på visse områder gjør unntak fra 

forvaltningslovens alminnelige saksbehandlingsregler. 

  

Kriminalomsorgens organisatoriske oppbygning følger av strgjfl. § 5. Bestemmelsen lyder: 

 

Strgjfl. § 5 

”Kriminalomsorgen er inndelt i Kriminalomsorgens sentrale forvaltning, regionalt nivå og 

lokalt nivå. 

”Kriminalomsorgens sentrale forvaltning har ansvaret for den faglige og 

administrative ledelsen i kriminalomsorgen. Lederen utnevnes av Kongen. 
                                                 
5 Se st.prp. nr. 1, Justis og Politidepartementet (2005-2006) s. 76 
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Regionalt nivå ledes faglig og administrativt av en regiondirektør. Det kan 

bestemmes at regiondirektører tilsettes på åremål. 

Kongen kan gi nærmere regler om kriminalomsorgens virksomhet, organisering og 

gjennomføringen av fengselsstraff, strafferettslige særreaksjoner, varetekt, samfunnsstraff 

og andre reaksjoner når det er særskilt bestemt i lov.” 

 

Av ordlyden i § 5 følger at kriminalomsorgen er bygget opp med tre organisatoriske nivå. 

Bestemmelsen skiller mellom de sentrale, regionale og lokale forvaltningsorganene og er 

bygget opp hierarkisk med Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) som den øverste 

sentrale ledelse. Av strgjfl § 5 siste ledd følger at Kongen kan gi nærmere regler om blant 

annet kriminalomsorgens organisering og gjennomføring. I Ot. prp. nr 5 (2000-2001) heter 

det at den nye linjeorganisasjonen består av ” sentralt nivå (Justisdepartementet og 

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning), regionalt nivå og lokalt nivå, bestående av det 

enkelte fengsel eller friomsorgskontor” 

 

Kriminalomsorgens organisering kan skisseres på denne måten: 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

 

Regjeringen - den politiske ledelsen  

Justisdepartementet – 

 Kriminalomsorgsavdelingen (KOA) 

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) 

Regionalt 

nivå 
Region 

 nordøst 
Region 

 sør 

Region 

 sørvest 

Region 

 vest 

Region  

nord 

    47 

Fengsel og 

overgangs

boliger 

                
Friomsorgs kontor 

Kriminalomsorgens 

Utdanningssenter 

Kriminalomsorgens IT-

tjeneste 

 

Region 

øst 

Sentralt nivå 

Lokalt 

nivå 
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4.2 Avgjørelsesmyndighet  

 

Av ordlyden i strgjfl. § 5 og spesialmerknadene til bestemmelsen følger at KSF skal ha 

ansvaret for både den faglige og administrative ledelsen av etaten.6 Verken ordlyden eller 

spesialmerknadene utdyper nærmere hva dette innebærer.  

 

Av retningslinjene punkt 2.1 følger at en av organets oppgaver, er å følge med på 

utviklingen på kriminalomsorgens område og påse at gjeldende lover, regler og øvrige 

bestemmelser overholdes. I tillegg har KSF ansvaret for etatsutdanningen og 

etatsopplæringen i fengselsvesenet, samt ansvar for å påse at regionalt nivå utfører sine 

oppgaver innefor de rammer regelverket setter for dem. Av de samme retningslinjene 

følger også at KSF skal iverksette og gjennomføre tiltak som er nødvendig for at 

kriminalomsorgen når sine mål, samt å utarbeide nødvendig forskrifter og instrukser for 

virksomheten.  

 

KSF, regionene og de enkelte enhetene er organisatorisk underlagt 

Kriminalomsorgsavdelingen i Justis- og politidepartementet.7 Før omorganiseringen i 2001 

var kriminalomsorgens sentrale myndighet organisert med et fengselsstyre lokalisert i 

departementet. Ved omorganiseringen av Kriminalomsorgen i 2001 (i sammenheng med ny 

straffegjennomføringslov), ble fengselsstyret lagt ned og KSF opprettet. Det ble i den 

forbindelse bestemt at KSF, organisatorisk skulle være integrert i 

Kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet Av forarbeidene til 

straffegjennomføringsloven følger at skille mellom departementsavdelingen og KSF bør 

trekkes etter følgende hovedprinsipper: 

 

”Departementsavdelingen har ansvaret politikkutfordringer, gjennom politisk 

sekretariatsfunksjoner, arbeid med lovgivning og rammene for ressurstildeling. Oppgavene 

                                                 
6 Se Ot. prp. nr. 5 (2000-2001) s. 150 
7 Se Ot. prp. nr. 5 (2000-2001) s. 37 
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til KSF blir å utføre politikken som forvaltningsorgan i form av myndighetsutøvelse, 

forvaltning av personale og gjennom etatsledelse”.8 

 

Av redegjørelsen over følger at KSF har et ordinært etatslederansvar. Dette innebærer blant 

annet å utarbeide tildelingsbrev til regionene etter rammer gitt av Justisdepartementet, følge 

opp regionenes rapporteringer, utarbeide strategidokumenter og retningslinjer til 

straffegjennomføringsloven og ha hovedansvaret for kriminalomsorgens personalpolitikk. 

 

Av retningslinjene punkt. 2.1 følger at KSF skal behandle saker som ved lov eller 

beslutning av Kongen, er lagt til den. Spørsmålet som reiser seg er hva dette innebærer.    

 

• forberedelse av benådningssaker, benådningssaker, oveføringssaker §§28 og 53 i 

strl. KSF eller dep? 

Kriminalomsorgsavdeligen i Justisdepartementet skal i all hovedsak være sekretæriat for 

politisk ledelse.9 

 

Myndigheten til å fatte avgjørelser etter straffegjennomføringslovens regler følger av 

strgjfl. § 6. Bestemmelsen lyder slik:  

 

”Strgjfl. § 6 

 Avgjørelser etter denne loven treffes av lokalt nivå med mindre annet følger av 

annet ledd. 

 Regionalt nivå treffer avgjørelser i alle saker etter § 11, § 37 fjerde ledd, og 

syvende ledd tredje punktum, § 38 tredje og fjerde ledd, § 44 annet ledd og § 58 annet ledd. 

Når den domfelte er idømt fengselsstraff på mer enn til år, idømt en strafferettslig 

særreaksjon eller innsatt i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå etter § 10 annet ledd, 

treffer regionalt nivå også avgjørelse etter §§ 12 til 16, 20, 33, 35, 36 og 42 til 44”.  

 

                                                 
8 Se Ot. prp. nr. 5 (2000-2001) s. 38 
9 Se Ot.prp. nr. 5 (2000-2001) s. 
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Av bestemmelsen følger at myndigheten til å treffe avgjørelser i all hovedsak er lagt til 

lokalt nivå. Av spesialmerknadene til bestemmelsen i forarbeidene følger at dette innebærer 

at fengslene eller friomsorgskontorene tar avgjørelser i blant annet saker vedrørende 

overføring til institusjon etter strgjfl. §§ 12 og 13, i saker vedrørende overføring mellom 

soningsalternativ etter strgjfl. §§ 14,15 og 16, saker om frigang og permisjon etter strgjfl. 

§§ 20, 33 og 36 og saker om løslatelse etter strgjfl §§ 35 og 36. Av spesialmerknadene til 

bestemmelsen følger også at lokalt nivå skal ta avgjørelser som omhandler fengselet og 

friomsorgens indre liv.10  

 

Av strgjfl. § 5 andre ledd følger at regionalt nivå har faglig og administrativt ansvar. Av 

forarbeidene til loven følger at det er opprettet seks regioner og at disse skal være felles 

ledelse for driftsenhetene i friomsorgen og fengselsvesenet. 11  Av retningslinjene punkt. 

2.1 følger at regionalt nivå skal føre tilsyn med behandlingen av de domfelte og innsatte og 

at de tilsatte utfører sitt arbeid i samsvar med gjeldende regler. I tillegg skal de blant annet 

føre tilsyn med at kriminalomsorgens enheter på lokalt nivå er i forsvarlig stand, samt at 

tilfredsstiller nødvendige krav til sikkerhet, orden og hygiene.   

 

Av strgjfl. § 6 andre ledd følger at noen avgjørelser etter straffegjennomføringsloven skal 

tas på regionalt nivå. Hvilke vedtak som skal treffes regionalt, følger direkte av ordlyden i 

bestemmelsen. Dette gjelder blant annet vedtak om første gangs innsettelse i fengsel etter 

regelen i strgjfl. § 11, samt inngripende vedtak om helt utelukkelse fra fellesskap som 

overstiger 14 dager etter strgjfl. § 37 fjerde ledd. I tillegg har de avgjørelsesmyndighet i 

saker vedrørende domfelte som er dømt til fengselsstraff på mer enn 10 år, saker som er 

ilagt en strafferettslig særreaksjon etter straffeloven § 39-39h, eller innsatte som er overført 

til avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå etter strgjfl. § 10 andre ledd.  

 

 Årsaken til at disse sakene ble lagt til dette nivået uttalte forarbeidene: 

 

                                                 
10 Ot. prp. nr. 5 (2000-2001) s. 150 og 151 
11 Se Ot. prp. nr. 5 (2000-2001) s..37 
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”Begrunnelsen for dette er at departementet antar at regionalt nivå vil sitte med et bedre 

erfaringsgrunnlag til å behandle de vanskeligste sakene” 

(…) 

”Ved å legge beslutningskompetansen for saker vedrørende disse gruppene til regionalt 

nivå vil man også ha den fordel at det blir en sentral klageinstans”.12 

 

Av forvaltningslovens regler følger at regionalt nivå som overordnet forvaltningsorgan er 

klageinstans for enkeltvedtak fattet av det enkelte fengsel eller friomsorgskontor.13  

 

Bestemmelsen blir også supplert av en delegasjonshjemmel gitt i forskrift til 

straffegjennomføringsloven § 2-1 og Retningslinjene punkt 2.2.   

 

Av redegjørelsen over følger at loven har lagt en betydelig del av avgjørelsesmyndigheten 

nedover i etaten.  

 

    

4.3 Instruksjonsmyndighet i kriminalomsorgen 

 

Av Grunnloven § 3 følger at all utøvede makt er hos Kongen i statsråd. Regjeringen er 

således den øverste leder av forvaltningsapparatet.  

 

Av forvaltningsretten følger at instruksjonsmyndigheten som utgangspunktet følger den 

organisatoriske oppbygning av forvaltningen. Dette innebærer som hovedregel at 

overordnet organ kan instruere underliggende organ, dersom noe annet ikke følger av en 

tolkning av loven.  

 

                                                 
12 Ot. prp. nr. 5 (2000-2001) s. 41 
13 Se forvaltningsloven § 28 flg, se også unntak fra klage i visse tilfeller i strgjfl. § 7.   
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Alle organene i kriminalomsorgen må fatte sine avgjørelser innefor rammene av lov, 

forskrift, reglement og instruks fra overordnet. Imidlertid kan det følger av regelverket at et 

organ har en mer uavhengig rolle, som kan tilsi at instruksjonsmyndigheten er begrenset.  

 

I hvilken grad kan det organisatorisk overordede organ instruere underliggende organer i 

enkeltsaker, der avgjørelsesmyndigheten følger av straffegjennomføringsloven? 

 

Verken strgjfl. § 6 eller spesialmerknadene til bestemmelsen, regulerer 

instruksjonsmyndigheten i etaten (se for øvrig uttalelser om regionens 

instruksjonsmyndighet i forarbeidene) utrykkelig. Det er således nærliggende å ta 

utgangspunktet i hovedregelen om at overordnet organ kan instruere underliggende organ 

innenfor det hierarkiet som skissen foran under 4.1 viser.  I juridisk teori uttales det at det 

er alminnelig antatt at overordnet organ som hovedregel kan gi instrukser om 

saksbehandling og lovtolkning, i tillegg til å gi generelle retningslinjer om hvilke hensyn 

som skal legges til grunn ved skjønnsutøvelsen.14 Det er nærliggende å legge dette til grunn 

for den generelle styring sentralt nivå kan gjøre ovenfor regionalt nivå og regionalt nivå 

kan gjøre ovenfor sine enheter. 

 

Spørsmålet som reiser seg er hvor langt instruksjonsmyndigheten fra overordnet til 

underordnet organ går.  

 

Hovedregelen er at overordnet organ (Kongen og eventuelt departementet?) har både 

generell individuell instruksjonsmyndighet.  

 

Hvorvidt overordnet organ kan instruere i enkeltsaker, kan imidlertid i enkelte tilfeller være 

mer tvilsomt og vurderingen bør trolig ta utgangspunk i formålet med delegeringen av 

myndigheten og innholdet av de avgjørelsene som fattes på det aktuelle organisatoriske 

nivå.15 

                                                 
14 Se Eckhoff Smith s. 124 flg 
15 Se Eckhoff Smith s. 124 flg. 
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Spørsmålet som reiser seg er om de bestemmelsene i straffegjennomføringsloven som 

legger skjønnsmessig kompetanse til henholdsvis sentralt, regionalt og lokalt nivå, må 

forstås slik at det begrenser departementet, KSF eller regionens myndighet til å instruere i 

enkeltsaker 

 

 

4.3.1 Regionenes instruksjonsmyndighet over avgjørelser fattet av lokalt nivå 

 

Av forarbeidene til straffegjennomføringsloven følger at regionene har 

instruksjonsmyndighet ovenfor driftsenhetene, men uttaler seg ikke nærmere om omfanget 

av denne myndigheten.16 I juridisk teori uttales det at det er unntakene fra full 

instruksjonsmyndighet som må begrunnes. Videre er det antatt at det overordnede organ 

innehar den samme kompetanse som underliggende organ, dersom noe annet ikke 

fremkommer av en tolkning av hjemmelsgrunnlaget.  

 

Årsaken til at enkelte avgjørelser etter straffegjennomføringsloven ble lagt til regionalt 

nivå, utaler forarbeidene til straffegjennomføringsloven følgende: 

 

”Begrunnelsen for dette er at departementet antar at regionalt nivå vil sitte med et bedre 

erfaringsgrunnlag til å behandle de vanskelige sakene. Regionadministrasjonen vil 

behandle et høyt antall enkeltsaker, ikke minst i egenskap av klageinstans, og må derfor 

bygge opp en omfattende saksbehandlingskompetanse”17 

 

Av uttalesene i forarbeidene følger at regionalt nivå har en bred 

saksbehandlingskompetanse. Det er nærliggende å forstå uttalelsene i retning av at 

regionalt nivå sitter med fagkunnskap som gjør de like egnet til å fatte de avgjørelser som 

                                                 
16 Se Ot. prp. nr. 5 (2000-2001) s. 37 
17  Se Ot. Prp. Nr 5 (2000-2001) s. 41 
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etter strgjfl. § 6 første ledd er lagt til lokalt nivå, som dette nivået selv. I samme retning 

trekker at de er klageinstans for alle vedtak fattet av det lokale fengsel eller 

friomsorgskontor. Av forarbeidene følger at det ved valg av organiseringsform var det 

overordnede hensynet å finne løsninger som ivaretar samfunnets sikkerhet og domfeltes 

rettsikkerhet. Verken hensynet til samfunnets sikkerhet eller domfeltes rettsikkerhet taler 

sterkt i retning av at regionalt nivå skal være fratatt instruksjonsmyndigheten i enkeltsaker. 

Dette er et fagorgan som har godt erfaringsgrunnlag for å kunne mene noe om hvilket 

innhold det bør være, dersom de ønsker dette. Imidlertid bør trolig myndighetene brukes 

med noe varsomhet. I og med at regionene er klageinstans for fengselets eller friomsorgens 

enkeltvedtak, bør trolig myndigheten brukes med noe varsomhet. Dette for at 

klageadgangen for de innsatte og domfelte ikke skal bli illusorisk. 

       

 

4.3.2 KSFs instruksjonsmyndighet over avgjørelser fattet av regionalt og lokalt nivå  

 

Av straffegjennomføringsloven § 6 første ledd følger at KSF har det faglig og 

administrative ansvaret for etaten. Av forarbeidene følger at KSF skal ha en 

direktoratsfunksjon, men at de skal være integrert i kriminalomsorgsavdelingen i 

Justisdepartementet. Videre følger det av forarbeidene at etatslederfunksjonen blant annet 

skal bestå av veiledning og samkjøring av praksis.18 Som faglig overordnet organ er det 

nærliggende å legge til grunn at KSF, i likhet med regionene har en generell 

instruksjonsmyndighet over underliggende organer. 

 

Forarbeidene til straffegjennomføringsloven uttaler ingenting om instruksjonsmyndigheten. 

  

Som for regionene er det således nærliggende å legge til grunn det forvaltningsrettslige 

prinsipp om at overordnet organ har både generell og spesiell instruksjonsmyndighet.    

 

                                                 
18 Se Ot. prp. nr. 5 (2000-2001) s. 38 
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Av grunnloven § 3 fremkommer at Regjeringen er det øverste overordnet organ i 

forvaltningen. For kriminalomsorgen innebærer dette at KSF, regionene og enhetene er 

underlagt Kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet. Av samme bestemmelse 

følger at statsråden har generell instruksjonsmyndighet ovenfor alle underliggende organer 

som organisatorisk er underlagt Justisdepartementet, dersom ikke annet skulle følge av lov. 

Selv om straffegjennomføringsloven i hovedsak legger avgjørelsesmyndigheten til sentralt, 

regionalt og lokalt nivå, gir den i utgangspunktet ingen konkrete holdepunkter for at 

statsråden eller departementet skulle være fratatt den generelle instruksjonsmyndigheten.   

  

4.3.3 Departementets instruksjonsmyndighet 

Spørsmålet som reiser seg er om statsråden og departementet kan instruere KSF i 

enkeltsaker.  

 

Av strgjfl. § 6 følger at hovedparten av avgjørelsesmyndigheten i enkeltsaker ved første 

gangs behandling er lagt på lokalt og regionalt nivå, jf over under 4. Loven kan imidlertid 

ikke alene tolkes slik at departementet er avskåret fra å instruere i underliggende organers 

enkeltsaksbehandling. Av forvaltningsrettslig teorien følger at det er unntakene fra 

statsrådens instruksjonsmyndighet i enkeltsaker som må begrunnes.19  

 

Av forarbeidene til loven følger at det avgjørende for valg av organiseringsform i 2001 var 

å finne løsninger som skulle ivareta samfunnets sikkerhet og domfeltes rettssikkerhet.   

Videre følger det at hovedformålet med å legge avgjørelsesmyndigheten på regionalt og 

lokalt nivå, i hovedsak var knyttet til et ønske om å avlaste KSF og departementet. Ved en 

slik organisering skal departementet eller KSF i følge forarbeidene få mer tid til å utøve 

etatslederfunksjon, og slippe å bruke mye tid på enkeltsaker.20 I forarbeidene uttales videre:  

 

                                                 
19 Se Eckhoff/Smith s. 123 
20 Se Ot. prp nr. 5 s. 41 
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”Da det på nåværende tidspunkt synes uhensiktsmessig å etablere et frittstående direktorat 

eller klagenemnd står man igjen med to aktuelle organisasjonsmodeller”. 

(...) 

 

En begrunnelse i å avlaste overordnet organ, kan ikke alene tolkes i den retning at organet 

ikke har instruksjonsmuligheter i enkeltsaker. I slike tilfeller er det nærliggende at 

overordnet organ sitter med like god kompetanse som organet som har fått 

avgjørelsesmyndigheten. Instruering i de enkeltsaker, vil således kunne være en del av den 

ordinære styringen av etaten. 

 

Derimot følger det direkte av forarbeidene at en del av styringen fra KSF skulle bestå i å 

lage sentrale retningslinjer til bruk i ytre etat, blant annet for å sikre lik saksbehandling 

regionalt og lokalt. Videre uttales det at regionene har bredere erfaringsgrunnlag og at det 

er meningen at de skal sitte med høy saksbehandlingskompetanse. Forarbeidene kan trekke 

i retning av at instruksjonsmyndigheten i enkeltsaker ikke ble vurdert ved vedtakelse av 

den straffegjennomføringsloven.  

 

Reelle hensyn trekker i retning av at både departementet og KSF bør utvise varsomhet ved 

bruk av instruksjonsmyndighet i enkeltsaker. Utgangspunktet bør således tas i innholdet av 

avgjørelse de ønsker å instruere i. Ved avgjørelser som er et enkeltvedtak og som berører 

innsatte og domfelte direkte er det nærliggende å legge til grunn at avgjørelsesadgangen er 

lagt ned til fengslene og regionene fordi lokalkunnskapen er viktig for å kunne fatte 

avgjørelser som er sikkerhetsmessig forsvarlige og med forutsetninger om et faglig godt 

innhold. I tillegg er det å anta at enkeltsaker av så inngripende karakter som 

straffegjennomføringsloven gir hjemmel for, ut fra et rettsikkerhetsperspektiv bør kunne 

fattes uten for stor politisk påvirkning. Sammenlikner man med organiseringen av 

utlendingssaker etter utlendingsloven, ser man at KRD (nå KKD). Den organiseringen som 

ble valgt der departementsavdelingen og KSF i praksis er et og samme organ trekker sterkt 

i retning av at det ikke bør skilles skarpt mellom departementet og KSF i disse sakene. I 

samme retning trekker at KSF er klageorgan for førstehåndsvedtak fattet av regionen. 
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Dersom denne klageadgang ikke skal bli illusorisk bør KSF begrense sin 

instruksjonsmyndighet i de enkeltsaker de er klageorgan for og konsentrer seg om 

veiledning og samkjøring av praksis på et overordnet plan samt utarbeidelse av forskrifter 

og generelle retningslinjer.  

 

 

Av forarbeidene følger at regionalt nivå har instruksjonsmyndighet ovenfor underliggende 

fengsler og friomsorgskontor.21 Av de samme forarbeidene følger at noen saker skulle 

legges til regionalt nivå fordi det var mer fagkunnskap her enn på lokalt nivå, samt at 

regionen har større nærhet til lokalt nivå enn det KSF.  Organisering av regionene som 

klageorgan ovenfor enkeltvedtak fattet av regionene tilsier at instruksjonsmyndigheten 

kanskje bør brukes med forsiktighet. Som overordnet organ vil de ved forvaltningslovens 

regler både ha mulighet til omgjøre fengslenes enkeltvedtak, i tillegg vil de kunne se 

nærmere på saksbehandlingen ved klageadgangen. Et moment i samme retning trekker at 

skal klageadgangen for den innsatte eller domfelte på enkeltvedtak være reell, tilsier dette 

at regionene selv ikke har vært for aktiv rolle i saken i første instans. Det er imidlertid være 

nærliggende å legge til grunn at regionene på samme måte som KSF, vil kunne styre 

enhetene ved generelle instrukser om saksbehandling og lovtolkning, i tillegg til å gi 

generelle retningslinjer om hvilke hensyn som skal legges til grunn ved skjønnsutøvelsen.  

 

  

 

 

 

4.4 Oppbygning av oppgaven  

Dette kapittelet må jeg se nærmere på senere - bare notater 

                                                 
21 Se Ot. prp. nr 5 (2000-2001) s. 37 
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Dette fordi Storting og Regjering i den senere tid har konsentrert seg om oppbygningen av 

forvaltningsapparatet der desentralisering har vært et stikkord 22. Med desentralisering 

følger også at man i større grad delegerer kompetanse ut av Justisdepartementet og til 

regionalt eller lokalt nivå. Dette resulterte for kriminalomsorgens del i opprettelse av 6 

regioner med hver sine enheter under seg 23. Dette fordi vurdering av en omorganisering av 

tilsynsrådene er en del av mandatet til arbeidsgruppen som skal jobbe med kvalitetssikring i  

Justisdepartementet. 

 

 

                                                 
22 se nærmere NOU 1989:5 En bedre organisert stat 
23 se vedlagt organisasjonskart  
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5 Rettskilder og metode   

5.1    Noen utgangspunkter  

Ved juridisk argumentasjon er juristene bundet av visse normer. Disse kalles 

rettskildeprinsipper. Dette er uskrevne prinsipper som blant annet gir anvisning på hvilke 

kilder som er relevante når man skal argumentere juridisk. Rettskildeprinsippene gir også 

en viss anvisning på hvordan vi kan tolke faktorene, i tillegg til å si noe om hvilken vekt 

argumentene skal ha innbyrdes og hvordan motstrid mellom faktorene kan løses.   

 

Fordi man ved hjelp av rettskildeprinsippene tar stilling til hvilke rettsregler vi har og hva 

de går ut på, ligger disse normene på et annet plan enn vanlige rettsregler.24 De gir oss 

generelle retningslinjer for hvordan vi skal løse konkrete problemstillinger i en juridisk 

kontekst. Prinsippene er ikke nedfelt i en bestemt lovbestemmelse, men har i hovedsak 

vokst frem gjennom praksis. Domstolene har i første rekke vært de retningsgivende i denne 

prosessen, og prinsippene har i stor grad blitt systematisert i juridisk teori. 

 

5.1.1 Hvilke rettskildemessige relevans og vekt har Retningslinjene til lov om 

gjennomføring av straff?  

 

Den første metodiske problemstillingen er knyttet til Retningslinjer til lov om 

gjennomføring av straff mv. 18. mai 2001 nr. 21 og til forskrift til loven 22. februar 2002 

nr. 183, fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) 16. mai 2002 med 

hjemmel i forskriftens § 7-1 (heretter kalt: Retningslinjene)”. 

 

                                                 
24 Se blant annet Helgesen (1997) s 19 flg.  
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I avhandlingen dukket denne metodiske problemstillingen opp ved tolkningen av strgjfl. §§ 

5, 6 og 9. fordi mange av argumentene for tolkningen ble hentet fra Retningslinjene. 

 

Et sentralt spørsmål er om retningslinjene er en relevant rettskildefaktor, og hvilken vekt de 

eventuelt har ved tolkningen av strgjfl § 9? 

 

KSF har både gjennom det generelle organisasjons- og instruksjonsmyndighet og ved 

hjemmel i forskrift til strgjfl. § 7-1, adgang til å gi slike bestemmelser. 

 

Utgangspunktet må være at retningslinjene er en tillatt rettskildefaktor å legge vekt på ved 

tolkningen av straffegjennomføringsloven. Spesielt ser man at dette gjøres i forvaltningens 

egen praksis.  De kan både være retningsgivende når saksbehandlere fatter enkeltvedtak og 

få betydning når det utferdiges forslag, anbefalinger og mer generelle vedtak i tråd med 

intern økonomistyring og drift. Retningslinjene har blant annet relevans i de tilfelle de er av 

et slikt innhold at de har betydning for den innsattes rettigheter og plikter.  

 

I spesialmerknadene til strgjfl. § 9 i forarbeidene fremkommer det at det var lovgivers 

intensjon at nærmere regler om tilsynsrådenes virksomhet skulle gis i forskrift.25 I praksis 

viser det seg at de fleste reglene likevel er gitt i Retningslinjene. Spørsmålet som reiser seg 

er hvilken betydning dette kan ha for vekten.  

 

Det er ikke avgjørende hvordan KSF betegner de bestemmelsene de har gitt. Etter sitt 

innhold kan de likevel være forskrift i den grad de er regulerende for den innsatte eller 

domfeltes rettigheter eller plikter, jf. fvl. § 2 c. Dersom dette er tilfellet, vil det være en god 

grunn til å legge vekt på dem ved tolkningen av straffegjennomføringsloven. At det kan 

være gitt regler med et innhold som er bestemmende for den innsattes rettigheter og plikter 

i retningslinjene og ikke i forskrifts form slik forvaltningsloven gir anvisning på, kan i seg 

selv være betenkelig ut fra et rettssikkerhetsperspektiv. Skal jeg diskutere dette noe 

nærmere? 
                                                 
25 Ot. prp. nr. 5 (2000-2001), s. 152 flg.   
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At retningslinjer kan være en relevant rettskildefaktor finne man også støtte for i 

rettspraksis. Selv om retningslinjene ikke har vært den avgjørende rettskildefaktoren, har 

Høyesterett ved noen anledninger brukt retningslinjene for å konkretisere innholdet av 

lovbestemmelser. I Rt. 2004 s. 927 gjaldt saken spørsmålet om en straffesak skulle avvises 

fordi tiltalte med hjemmel i strgjfl. § 42 femte ledd, var nektet prøveløslatelse for soning av 

en tidligere dom under henvisning til tiltalebeslutningen, jf den Europeiske 

menneskerettighetskonvensjonene (EMK) protokoll 7 art. 4 nr. 1. Et av spørsmålet 

Høyesterett måtte ta stilling til, var om nektelse av prøveløslatelse etter strgjfl. § 42 femte 

ledd på grunnlag av tiltalebeslutningen, var straffeforfølgelse etter EMK art 6 og protokoll 

7 art. 4 nr. 1. I den forbindelse måtte Høyesterett blant annet ta stilling til om strgjfl § 42 

kunne gi en berettiget forventning om at en domfelt skulle bli løslatt etter to tredjedels tid.26 

Ved tolkningen av strgjfl. § 42 femte ledd tok Høyesterett, i tråd med rettskildeprinsippene, 

utgangspunktet i ordlyden i bestemmelsen. Her fant de støtte for at det ikke er automatikk i 

prøveløslatelsen, men at det skal foretas en totalvurdering. For det nærmere innhold av 

denne vurderingen viste Høyesterett blant annet til forskriftene og tilhørende retningslinjer, 

som momenter ved tolkning av ordlyden i lovteksten.   

   

Retningslinjene til straffegjennomføringsloven inneholder både normer for hvilke 

momenter og faktorer som er relevante og hvilken vekt de skal ha ved skjønnsutøvelsen. I 

tillegg inneholder de organisatoriske bestemmelser og instrukser rettet mot tjenestemenn i 

kriminalomsorgen. Til tross for at retningslinjene har relevans, har de som utgangspunkt 

ikke stor rettskildemessig vekt.  

 

Organisatoriske bestemmelser og instrukser som kommer til utrykk i retningslinjene kan 

derimot også hjemles i den generelle organisasjons og instruksjonsmyndigheten og de deler 

av retningslinjene som har et slikt innhold, kan få en noe større rettskildemessig vekt ved 
                                                 
26 Se EMDs dom av 28. juni 1984, Campell og Fell mot Storbritannia, der det blant annet ble uttalt at dersom 
en innsatt har en berettiget forventning om å bli løslat før full tid, er en disiplinærreaksjon for alvorlige 
forhold, som kan medføre vesentlig lengre soning, å bedømme som straff i forhold til EMK art. 6. Se også 
EMDs dom av 8. juni 1976, Engel mfl. mot Nederland, der de såkalte Engel- kriteriene, som retningslinjer for 
hva som ligger i straffeforfølgning etter EMK art. 6. 
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tolkningen av strgjfl. §§ 5 og 6 (Jf. kapittel 4 om kriminalomsorgens organisatoriske 

oppbygning). Dersom disse delene av retningslinjene ikke er i strid med regler om 

organisering og instruksjon i hjemmelsgrunnlag av høyere rang, følger det allerede av Grl. 

§ 3 og sedvanerett at regjeringen, og til en viss grad underordnede organer, har slik 

kompetanse. Så lenge forvaltningen holder seg innenfor sin kompetanse på dette området, 

vil det være naturlig å legge vekt på de delene av retningslinjene hvor denne organisasjon 

og instruksjonsmyndigheten kommer til uttrykk ved tolkningen av de organisatoriske 

bestemmelsene i strgjfl. §§ 5 og 6  

 

De retningslinjene som inneholder normer som er retningsgivende for skjønnsutøvelsen er i 

utgangspunktet ”hjelpenormer” for lovteksten eller annen rettregel. De gir ikke direkte svar 

på de rettsspørsmål som skal løses, men kan være veiledende når man skal avgjøre hva 

rettsregelen går ut på. De får også betydning når man skal løse spørsmål som lovteksten 

eller forskriften ikke gir svar på. Vekten av retningslinjene i en konkret sak vil derfor blant 

annet bero på hvilke andre rettskildefaktorer man har ved tolkningen av en bestemmelse. 

 

Et argument som langt på vei kan være med å styrke den rettskildemessige vekten av 

retningslinjene til straffegjennomføringsloven er at de ikke bare er et verktøy til hjelp for 

tjenestemennene. Kriminalomsorgen har tatt sikte på at retningslinjene, i tillegg til loven og 

forskriftene, skal være tilgjengelig for den enkelte domfelte og innsatte. Dette er også fulgt 

opp i praksis ved at det enkelte fengsel og friomsorgskontor har en perm med lov, forskrift 

og retningslinjer til lån for den som måtte trenge det. Dette sikrer en viss publisitet rundt 

reglene og av denne grunn er det kanskje naturlig å legge mer vekt på disse reglene, enn 

dersom de hadde vært lite kjent utover forvaltningens egne kontorer. Retten til tilgang på 

regelverket er hjemlet i retningslinjene 1.5.  Den lyder slik: 

 

”Straffegjennomføringsloven, forskrifter til lov om straffegjennomføring og tilhørende 

retningslinjer og forskrifter om forvaring skal være tilgjengelig for domfelte og innsatte 

ved enhver fengselsavdeling og hvert friomsorgskontor (…)”  
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Dersom man ved en tolkning av rettskildefaktorene kommer frem til at innholdet av 

retningslinjene strider mot andre og mer tungtveiende faktorer som for eksempel ordlyden i 

loven eller forskrift med hjemmel i lov, vil lex superiorprinsippet, om at en regel av høyre 

rang går forrand en regel med lavere rang, være styrende for motstriden. Dette innebærer at 

man må legge avgjørende vekt på disse rettskildefaktorene ved tolkningen av innholdet i 

straffegjennomføringsloven.  

 

5.1.2 Hvilken rettskildefaktor er de europeiske fengselsreglene og hvilken vekt har 

de ved tolkningen av strgjfl. § 9? 

 

Europarådets anbefalinger, Rec (2006) 2, vedtatt 11. januar 2006, (heretter kalt 

Fengselsreglene) er rekommandasjoner, gitt av Europarådet med hjemmel i Europarådets 

statutter 5. mai 1949 art. 15 b.27 

 

Som et utgangspunkt er intern norsk rett og folkerett to atskilte system.28 Dette følger av 

det dualistiske prinsipp som norsk rett bygger på. For at en ratifisert traktat skal bli en del 

av norsk intern rett, kreves det en gjennomføringsakt. I mange tilfeller er norsk rett og 

folkerett i samsvar med hverandre. Å konstantere slik normharmoni, kalles ofte passiv 

transformasjon. Dersom dette ikke er tilfelle må traktaten enten inkorporeres eller 

transformeres inn i intern norsk rett. Ved inkorporasjon utarbeides det en norsk regel som 

viser til traktaten. Et typisk eksempel på dette er menneskerettighetsloven 21. mai 1999 nr. 

30, som gjør viktige folkerettslige konvensjoner på menneskerettighetenes område til en 

del av norsk intern rett. En annen måte å gjøre en ratifisert traktat til en del av norsk rett er 

ved transformasjon. Transformasjon medfører at nasjonale regler formuleres i samsvar med 

de folkerettslike reglene. Et eksempel på en konvensjon som på denne måten var gjort til en 

                                                 
27 499 Statute of the Council of Europe, 1949 May 5 M London, Rec (2006) 2 of the Committee of Ministers 
to member states on the European Prison Rules 
28 Den forfatter som gav grunnlaget for et utbredt dualistisk syn i Norge, er Frede Castberg. Han fremholdt 
med styrke i en del utredninger skrevet i mellomkrigstiden at norsk lov går foran folkeretten i tilfelle motstrid, 
og dette syn holdt han fast ved i en rekke senere skrifter. 
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del av norsk rett er konvensjon av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite, 

jf lov 9. juni 1972 nr. 31.  

   

Fengselsreglene er verken inkorporert eller transformert inn i norsk rett. I folkeretten er 

fengselsreglene det man kaller ”soft law”.29 Ordet er ofte brukt for å få frem anbefalingenes 

manglende normative karakter.  Det er ikke- bindende folkerettslige regler som ofte er gitt i 

resolusjons form, og som gir utrykk for politiske målsetninger. Reglene er anbefalinger om 

organiseringen av en hensiktsmessig og human straffegjennomføring. 

  

At fengselsreglene såldedes ikke er rettslig bindende, legger føringer på deres relevans og 

vekt i det folkerettslige rettskildebilde. ”Soft law” kan verken henføres under de primære 

eller sekundære rettskildefaktorene som er nevnt i statuttene for Den internasjonale 

domstolen art. 38.30 Opplistningen i art. 38 er imidlertid ikke uttømmende, og dessuten kan 

”soft law” indikere i hvilken retning den folkerettslige utviklingen går og tydeliggjøre 

behovet for regulering.31 Enkelte folkerettslige avgjørelser viser også at ”soft law” kan 

være et moment ved tolkningen av rettslig bindende folkerettsregler. Se f. eks. Donau- 

sakek mellom Ungarn og Slovakia der ICJ som ledd i tolkningen av en traktat mellom de to 

statene blant annet viste generelt til utviklingen av internasjonal miljørett på 1980 og 1990 

tallet som i stor utstrekning skjedde gjennom ulike soft law- instrumenter, og mer konkret 

til prinsippet om bærekraftig utvikling.32  

 

Innholdet av enkelte bestemmelsene i fengselsreglene, kan likevel være utslag av regler 

som allerede er kodifisert i traktater, ha status som sedvanerett eller generelle rettslige 

prinsipper anerkjent av siviliserte stater, jf. ICJ statuttene art. 38. Dersom dette er tilfelle, 

vil disse delene av fengselsreglene i utgangspunktet ha samme betydning som sine 

respektive grunnlag.  

 

                                                 
29 se mer om dette i blant annet Ruud og Ulfstein s 47  
30 Statue of International Court of Justice av 26. juni 1945 
31 Dette er vel på vei til å skje nå med fengselsreglene….se notat på jobben 
32 ICJ Reports 1997 s. 7, premiss 140 
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5.1.3 Hvilken relevans har fengselsreglene i intern rett?   

NB: se Sivilombudsmannens uttalelser i Årsmeldingen fra (2004-2005) s. 159 

Tallrike avgjørelser i Høyesterett viser at domstolen anser folkeretten som en relevant 

rettskildefaktor det er tillatt å ta i betraktning ved tolkningen av interne norske regelverk.33 

At folkeretten er en relevant faktor vil i hvert fall måtte være tilfelle der den enten gjennom 

den folkerettslige sedvane eller ved traktat gir den enkelte innsatte eller domfelte rettigheter 

utover det som følger av intern rett. Her vil ikke legalitetsprinsippets grenser, om hjemmel i 

lov der man pålegger borgerne plikter, komme styrende inn. Det som er sagt ovenfor vil 

som utgangspunkt blir lagt til grunn for de deler av fengselsreglene som er utslag av 

folkerettslig sedvane eller traktat. Se blant annet fengselsreglene del 2 nr. 7.1, som er utslag 

av prinsippet om beskyttelse mot vilkårlig frihetsberøvelse i blant annet EMK art 5 og SP 

art 9.  

 

Spørsmålet som reiser seg er hvilken vekt disse delene av fengselsreglene har?  

 

Her vil presumsjonsprinsippet kunne komme styrende inn. Gjennom rettspraksis har 

Høyesterett uttalt at norsk rett presumeres å stemme overens med den generelle 

folkeretten.34 Dette innebære at dersom strgjfl. § 9 gir anvisning på flere naturlige 

tolkningsresultater, vil det være nærliggende å velge det resultat som er i tråd med den 

folkerettslige regelen.35  

 

De delene av fengselsreglene som er ”soft law”, er utslag av at Norge, i sammen med andre 

europeiske land har ønsket å nedfelle felles intensjoner på fengselsrettens område i et 

dokument. Det er således ikke rettslige, men politiske bindende normer. I hvilken grad 

disse normene er relevante rettskilder i den interne rett og hvilken vekt de i så fall skal ha, 
                                                 
33 Se blant annet Rt. 1961 s1350 (Iversen) og Rt. 1966 s 476 (Den norske tannlegeforening) 
34 Se for eksempel Rt. 1997 s. 580 (OFS-dommen) på s. 593 der det uttales ”Konvensjoner om 
menneskerettigheter, avgjørelser av EMD og anerkjente folkerettslige prinsipper kan også få internrettslig 
virkning fordi norsk rett antas å være i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser”. Her ble det 
imidlertid lagt til grunn at folkeretten vil vike ved klar motstrid med intern rett. Senere er dette synspunktet 
nyansert, i alle fall i forhold til inkorporerte konvensjoner som EMK, jf. Rt. 2000 s. 996 (Bøhler-dommen) og 
senere praksis angående forholdet mellom EMK og norsk rett/rekkevidden av menneskerettsloven § 3. 
35 se mer om dette i Helgesen (1997) s. 310 flg 
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er vanskelige og uavklarte metodespørsmålet. På bakgrunn av dens manglede direkte 

rettslige virkningen i folkeretten som sådan, er det nærliggende å anta at disse delene av 

fengselsreglene ikke vil være et tungtveiende argument ved avgjørelser av internrettslige de 

lege lata spørsmål. Likevel bør det påpekes at forarbeidene henviser til dem som et relevant 

argument i vurderingen av i hvilke grad ordningen med tilsynsråd skal opprettholdes ved 

den nye straffegjennomføringsloven. 36 Dette kan for øvrig trekke i retning av at de kan ha 

relevans og bli tillagt vekt ved kriminalomsorgens egen rettsanvendelse.  

 

 

 

5.1.4  Hvilken relevans og vekt har instruksen for Stortingets ombudsmann og 

hvilken rettskildemessig betydning har hans uttalelser? 

 

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (heretter kalt: ombudsmannen) er regulert ved 

Lov 22. juni 1962 nr 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (ombml), og instruks 

fastsatt av Stortinget 19. februar 1980 i medhold av ombml. § 2 (heretter kalt: Instruksen)  

 

Spørsmålet som reiste seg ved redegjørelsen av spørsmålet om hvilken materiell 

kompetanse Sivilombudsmannens har til å føre tilsyn med behandlingen av innsatte og 

domfelte, var hvilken rettskildemessig vekt Instruksen har? 

 

Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget, jf. Grl. § 75 bokstav l. Han har til oppgave 

å føre tilsyn med at forvaltningen følger lovens regler om god og forsvarlig saksbehandling 

og prinsippene for god forvaltningsskikk.37 Stortinget ansees for å ha en generell 

kompetanse til å foreskrive i lov eller plenarvedtak hvordan forvaltningsmyndighet skal 

utøves.38 Ombudsmannsordningen ligger under Stortinget, men loven foreskriver at han 

skal utøve sitt verv ”selvstendig og uavhengig av Stortinget”, jf. ombml. § 2. 

                                                 
36 se Ot.prp. nr. 5 (2000-2001) s. 46. 
37 se Sivilombudsmannen, årsmelding for 2003, dokument nr 4 (2003-2004) 
38 Jfr. Eckhoff, Smith (2003) s 117 flg. og den generelle organisasjons- og instruksjonsmyndighet. 
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Bestemmelsen begrenser Stortingens instruksjonsmyndighet i enkeltsaker, men gir samtidig 

Stortinget i plenum adgang til å gi generelle bestemmelser om ombudsmannens 

virksomhet. Dette er de bestemmelsene som Stortinget har fastsatt i medhold av ombml. § 

2 (Instruksen)  

 

Vekten av instrukser varierer avhengig av hvilket innhold de har og hvem som gir dem. I 

forhold til Instruksen vil både det at denne har hjemmel i lov og at den er et direkte utslag 

av lovgivervilje (ved at den er gitt av Stortinget i plenum), gi den betydelig vekt. Instruksen 

inneholder primært saksbehandlingsregler og supplerer lovens alminnelige regler. I tillegg 

er det bestemmelse som langt på vei allerede har hjemmel i Stortingets alminnelig 

organisasjon og instruksjonsmyndighet. Likevel er det også her av betydning for vekten av 

instruksen hvilke andre rettskildefaktorer man har ved tolkningen. Blant annet vil 

behandlingsmåten som ligger til grunn for de formelle lover være et argument for at loven 

bør veie tyngre enn plenarvedtak i Stortinget. Uansett, formell lov har høyere rang enn 

plenarvedtak. Instruksen må derfor som hovedregel vike dersom det er kollisjon mellom 

reglene gitt i ombudsmannsloven og de regler som er utledet av instruksen.   

 

Hvilken rettskildemessig vekt har Sivilombudsmannens uttalelser? 

 

Sivilombudsmannen er pålagt å gi Stortinget en årlig melding om sin virksomhet, jf. 

ombml. § 12. I Instruksen § 12 andre ledd, står det nærmere hva meldingen skal inneholde. 

Som en konsekvens av dette utarbeider ombudsmannen en årsmelding som fremlegges som 

Dokument nr. xx. Her Det er på det rene at Sivilombudsmannens uttalelser er en relevant 

rettskildefaktor. Her Forutseningene for opprettelse av Stortingets ombudsmann for 

forvaltningen var også at forvaltningen skulle vektlegge hans uttalelser i en konkret 

klagesak. Hans faglige overbevisende kraft og autoritet gjør at uttalelsene får betydelig 

egenvekt. Også her avhenger vekten av hvilke andre rettskildefaktorer en har i løsning av 

den enkelte sak. Ombudsmannsuttalelser behøver således ikke være utslagsgivende når det 

er andre faktorer som trekker i motsatt retning.  
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5.1.5 Hvilken relevans og rettskildemessig vekt har uttalelsene fra Den 

Europeiske torturforebyggelseskomiteen. 

 

Den Europeiske Torturovervåkningskomiteen har sitt hjemmelsgrunnlag i Den Europeiske 

konvensjonen for forebyggelse av tortur umenneskelig og nedverdige behandling eller 

straff av 26. november 1987 (ECPT). I artikkel 1 foreskrives det at det skal etableres en 

torturovervåkningskomitè, (heretter kalt: CPT). Det er på det rene at konvensjoner er en 

rettskildefaktor og at de tillegges vekt i folkeretten, jf. ICJ art. 38. Utgangspunktet for 

tolkningen av traktaten er prinsippene i Wien- konvensjonen om traktatrett av 23. mai 

1969. Norge har ikke tiltrådt denne konvensjonen, men de tolkningsprinsippene den gir 

utrykk for, er i stor grad ansett som folkerettslig sedvanerett.  

 

Et spørsmål som reiser seg ved tolkningen av ECPT er hvilken relevans og vekt EMK og 

den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) sin praksis har ved tolkningen av 

denne traktaten.  

 

Hovedregelen for tolkningen følger av Wien- konvensjonen art. 31 (1), der utgangspunktet 

skal tas i traktatens ordlyd og tolke denne i lys av traktatens gjenstand og formål, (”object 

and purpose”). Et sentralt metodespørsmål er i hvilken grad bestemmelser i EMK og EMDs 

tolkning av likelydende begreper i EMK, er relevante rettskilder ved tolkningen av 

tilsvarende begrep i ECPT. Under forutsetning av at de har relevans, blir spørsmålet 

hvilken vekt disse argumentene kan tillegges ved tolkningen av traktaten.  

 

Som utgangspunkt er EMK og ECPT to forskjellige traktater som ikke uten videre kan 

fortolkes i lys av hverandre. Av Wien– konvensjonen artikkel 31 (2) følger det derimot at 

det ved tolkningen av ordlyden i ECPT, kan sees hen til traktatens fortale og annekser. 

Preambelen til ECPT henviser i andre og tredje ledd til henholdsvis EMK som sådan og 

artikkel 3 spesielt. Dette gir et grunnlag for å kunne se hen til EMK, ved tolkningen av 

ECPT.  
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Ordlyden i ECPT artikkel 1 er identisk med ordlyden i EMK artikkel 3. Ordet 

”frihetsberøvelse”, er den samme termen som brukes i EMK artikkel 5. Det er EMD som 

faslegegr det nærmere innholdet av begrepene i EMK og etterfølgende praksis fra stater 

som har ratifisert EMK viser at EMD har fått en særstilling i europeisk sammenheng ved 

tolkning av statenes menneskerettighetsforpliktelser. Denne traktaten og uttalelser og 

avgjørelser fra EMD har blant annet hatt betydning for den interne rettsutviklingen, i tillegg 

til å utøve påvirkning når det gjelder styrkingen av menneskerettighetene i Europa som 

sådan.39 På bakgrunn av domstolens autoritet på menneskerettighetsområdet, vil det i de 

tilfeller domstolen har uttalt seg om utfyllingen av begrepene gjennom sin praksis, være 

hensiktsmessig og tidsbesparende å legge til grunn at deres forståelse av ordlyden vil kunne 

være veiledende for forståelsen av tilsvarende utrykk i ECPT. Statenes enighet om at 

domstolskontroll ikke var tilstrekkelig for å verne frihetsberøvede personer fra å bli utsatt 

for tortur og en enighet om at et tilsynsorgan skulle opprettes, trekker i samme retning. Av 

det siste følger at traktatene har en sterk praktisk tilknytning til hverandre og at statene av 

denne grunn ofte forstår begrepene i disse avtalene, i lys av hverandre. Ser man på EMDs 

egen praksis, viser for øvrig denne at domstolen i en del saker, henviser til blant annet 

CPTs egne standarder ved tolkninger av statenes forpliktelser etter EMK.40 Dette siste 

kommer jeg tilbake til i punkt 8.7. 

 

Det er likevel slik at det er harmoniseringen av de relevante rettskildefaktorene som er 

avgjørende for tolkningen. I denne prosessen, må man se hen til hva det totale 

rettskildebildet viser. I folkeretten innebærer dette at den språklige forståelse av ordlyden i 

en traktat, sett i sammenheng med gjenstand og formål, er de rettskildefaktorene som har 

størst vekt ved tolkningen av statenes forpliktelser etter konvensjonen. EMDs praksis vil 

                                                 
39 Se for Norges del mnskrl. § 3. Ved EMDs eksistens og andre avtaler om menneskerettigheter, er det blitt 
legitimt og legalt å mene noe om menneskerettighetene i andre land, komf. FN- pakten artikkel 2 (7). 
40Se Aerts v.Belgium, RJD 1998 s. 1939.  CPT/Inf/E (2002) 1, Rev. 2003. Terkin v. Turkey, 9. juni 1998 var 
første gang Domstolen vurderte klage under frihetsberøvelse etter EMK artikkel 3. Se også Assenov and 
Others v. Bulgaria, 28. oktober 1998. For en nærmere vurdering av disse dommenes betydning for CPT 
standardene som relevant rettskildefaktor for EMD, se International Review of the Red Cross, Volume 87 
Number 857 March 2005.   
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kunne være veiledende for denne forståelsen. Norges forpliktelser etter konvensjonen, må 

således fastlegges med dette som utgangspunkt.    

 

Spørsmålet om relevansen og vekten av traktaten i norsk rett, var jeg så vidt inne på under 

vurderingen av relevans og vekt av fengselsreglene. Her skal jeg bare presisere at ratifiserte 

traktater, som den traktaten CPT henter sitt mandat fra, både har relevans og vekt. 

Traktaten er ikke gjort til en del av norsk rett ved en særskilt rettsakt, men på bakgrunn av 

traktatens innhold og formål, samt uttalelser gjort ved flere avgjørelser i Høyesterett, har 

traktater relevans og blir også tillagt vekt ved tolkningen av intern rettsregler.41  

 

Spørsmålet som reiser seg er hvor stor vekt ECPT - traktaten har, dersom det er motstrid 

mellom denne og en intern norsk rettsregel?  

 

Dette er langt på vei et uavklart spørsmål.  En grundig redegjørelse for dette spørsmålet, vil 

sprenge allerede godt tøyde rammer for dette kapitelet. Jeg viser derfor til juridisk teori og 

rettspraksis på dette området.42  

 

I forhold til avhandlingens formål nøyer jeg meg med å si at det som et utgangspunkt har 

vært antatt at norsk rett går foran folkeretten ved klar motstrid mellom ikke inkorporerte 

folkerettsregler og intern norsk rett., jf. Rt. 1997 s. 580. Likevel viser rettspraksis at 

domstolen går langt i å prøve å harmonisere rettskildefaktorene eller reglene slik at direkte 

motstrid mellom reglen ikke oppstår. 

 

Et moment for denne oppgaven blir derfor å klargjøre hvilke harmoniseringsregler 

Høyesterett bygger på. 

 

Det følger av presumsjonsprinsippet at der det er mulig å velge flere alternative 

tolkningsresultater i intern rett, bør man velge det resultatet som er i tråd med 
                                                 
41 Se blant annet Rt. 1982 s. 241 (Alta- dommen  Rt. 1997 s. 580 (OFS-dommen) 
42 se Helgesen (1997) s. 310, Møse (2002) s. 174 flg. og Rt. 2000 s. 580 (OFS- dommen) og Rt. 2000 s. 1811 
(Finnanger- dommen) 
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folkerettsregelen. Konvensjonens formål er blant annet å sikre etterlevelse av EMK art 3 

ved opprettelsen av et tilsynsorgan, jf. konvensjonens art. 8. Dette gjør konvensjonen til et 

relativt tungt rettskildemessig argument. Rettspraksis viser også at domstolene i mange 

tilfeller vil tolke en intern rettskildefaktor innskrenkende for å slippe å konstantere 

kollisjon med andre faktorer. Spesielt har dette gjort seg gjeldende der menneskerettigheter 

har blitt anført som argument for en løsning. Dette bør også være utgangspunktet ved en 

tolkning av straffegjennomføringsloven og konvensjonen. 
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6 Det rettslige grunnlaget for tilsynsrådets tilsynsrolle 

(Gjør en avgrensning. Legg inn hvilken rolle barneombudet har ved ivaretakelse av innsatte 

og domfeltes rettssikkerhet, utg under 18 år, jf. kommentarer fra Jon) 

6.1 Generelt 

 

Tilsynsrådene ble opprettet ved lov om fengselsvesenet og om tvangsarbeid av 12. 

desember 1903. (?) Begrunnelsen for opprettelsen av et slikt alminnelig kontrollorgan, lå i 

ønsket om å sikre kontroll fra samfunnets side med de forhold som fant sted under 

straffefullbyrdelsen, i tillegg til å følge med på at gjeldende regler for fangesaksbehandling 

ble overholdt.43 

 

Ved kongelig resolusjon av 6. april 1951 ble det oppnevnt en komité til å utrede spørsmål 

om reformer i fengsels- og tvangsarbeidsvesenet. Komiteen anså det av stor betydning at 

man beholdt ordningen med tilsynsråd, og anbefalte at disse rådene skulle gjøres mer 

effektive enn de inntil hadde vært. 

 

Fengselsloven av 12. desember 1958, § 5 første ledd, første punktum lød: 

 

” Ved de anstalter som Kongen bestemmer, skal det være et tilsynsråd som etter 

nærmere regler skal føre tilsyn med anstalten og behandlingen av de innsatte”. 44  

 

Ved Kronprinsregentens resolusjon 10. desember 1988 ble det oppnevnt et utvalg som 

skulle vurdere endringer i fengselslovgivningen. (heretter: Fengselslovutvalget) 
                                                 
43 Se Innstilling fra Komiteen til å utrede spørsmålet om reformer i fengselsvesenet av 1951 s. 204 og NOU 
1988:37 s. 95.  
44 Se Innstilling fra Komiteen s. 204 
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Fengselslovutvalget foreslo i sin utredning å oppheve ordningen med tilsynsråd. 45 

Bakgrunnen for dette var at tilsynsrådene ble opprettet på et tidspunkt der man ikke hadde 

de rettsikkerhetsgarantiene som ligger i klageordningen etter forvaltningsloven og 

ombudsmannsordningen. gruppen mente at disse garantiene, i tillegg til et forslag om en 

frittstående klagenemnd og styrking av retten til fri rettshjelp, var tilstrekkelig til å ivareta 

den innsattes rettssikkerhet på en tilfredsstillende måte.  

 

Fordi Tilsynsrådene hadde lovforankring, ville et forslag om å fjerne rådene kreve ny 

stortingsbehandling. Ved forberedelse til ny straffegjennomføringslov ble 

fengselslovutvalgets syn lagt til grunn og Justisdepartementet foreslo derfor å ikke lovfeste 

en ny ordning med tilsynsråd. 46  Etter at høringsinstansene hadde uttalt seg, og etter at 

departementet hadde vurdert våre internasjonale forpliktelser etter de europeiske 

fengselsreglene, ble det likevel tatt inn en bestemmelse i ny straffegjennomføringslov § 9 

(strgjfl.), som lovfestet et tilsynsorgan, om noe i en annen form en tidligere. 47  

 

Tilsynsrådets kompetanse styres i dag av flere rettslige grunnlag. Lovforankringen finner 

man i straffegjennomføringsloven § 9 og forskrift av 22. februar 2002 § 2-3. I tillegg har 

KSF utarbeidet forholdsvis detaljerte retningslinjer.  

6.2 Tilsynsrådenes tilsynsrolle 

 

Straffegjennomføringslovens § 9 lyder slik: 

 

”§ 9. Tilsynsråd 

       I tilknytning til hver region skal det være et tilsynsråd som etter nærmere regler skal 

føre tilsyn med fengsler og friomsorgskontor og med behandlingen av de domfelte og 

innsatte”. 

                                                 
45 Se NOU 1988: 37 s. 94 
46 Lovarbeidet startet i 1980 med nedsettelse av et utvalg som skulle gjennomgå fengselslovgivningen med 
sikte på revisjon. Se mer om dette i Ot. prp. nr 5 (2000-2001), s 10 flg.  
47 European Prison Rules, recommendation No. R(87)3  
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Straffegjennomføringsloven § 9 slår fast at det skal vær et tilsynsråd i tilknytning til hver 

region i kriminalomsorgen. 48 Ut over dette følger det ikke av ordlyden i bestemmelsen 

hvordan rådene skal organiseres. Av forskriften til straffegjennomføringsloven § 2-3 følger 

at rådene organisatorisk skal ligge inn under KSF. Av forarbeidene til loven følger det 

imidlertid at tilsynsrådene er tiltenkt en uavhengig stilling ovenfor fengselsvesenet og av 

Retningslinjene punkt 2.5 følger at rådenes uavhengig stilling fra 

kriminalomsorgsforvaltningen skal sikres ved at fylkesmannen skal foreslå medlemmene 

av rådet. 49   

6.2.1 Instruksjonsmyndigheten 

Det følger verken av loven, forskriften eller Retningslinjene i hvilken grad KSF skal kunne 

instruere tilsynsrådene generelt eller ved deres behandling av saker tilknyttet den enkelt 

innsatt eller domfelt. Utgangspunktet bør derfor trolig tas i formålet med opprettelsen av 

tilsynet.  

 

her må det inn en pro et contra drøftelse 

forarbeidene trekker i retning av uavhengighet, mens retningslinjene trekker i retning at 

KSF har i hvert fall en generell instruksjonsmyndighet. 

Formålet med opprettelsen og videreføringen av tilsynsordningen i 

straffegjennomføringsloven trekker i retning av at instruksjonsmyndighetene skal være 

begrenset. Skal tilsynsrådene oppnå respekt og legitimitet for sitt arbeid, vil det 

nødvendiggjøre en viss uavhengighet, spesielt i forhold til faglige spørsmål. Dersom dette 

ikke blir sikret på en tilstrekkelig måte, vil den innsatte eller domfelte kunne oppleve 

organets medlemmer som en del av fengselsadministrasjonen, å trolig begrense sine 

henvendelser i tråd med dette. Samtidig vil samfunnet miste det blikket inn i de lukkede 

institusjonen som tilsynsrådene var ment å skulle ivareta.50 Dette vil videre få betydning for 

rådenes effektivitet. Sammensetningen av rådene peker også i retning av en viss 

                                                 
48 I praksis innebærer dette at det skal være opprettet 6 tilsynsråd. Se strgjfl. § 5 og vedlagt organisasjonskart. 
49 Se Ot.prp. nr. 5 (2000-2001) s. 45, Innst. O. nr. 60 (2000-2001) s 9 Se også retningslinjene pkt. 2.5  
50 Se fengselsreformkomiteen av 1951 s. 204 og NOU 1988: 37 s. 95 



 40

uavhengighet. Av retningslinjene til loven følger at minst et av medlemmene bør være 

dommer og at resten av rådet bør bestå av representanter fra ulike yrkesgrupper. I NOU 

1988: 3 s. 94 ble det påpekt at: 

 

”råde skulle ha representanter utenfor fagspesialistenes rekker (lege medlemmer og 

representanter som arbeider i andre grener av strafferettspleien). Disse siste må, som 

kommisjonen så riktig fremhevet, forutsette å medbringe en erfaring og interesse som ikke 

kan ventes av personer som gjøremål ligger på ganske andre områder, og på denne måten 

skape et forbindelsesledd mellom de forskjellige deler av strafferettspleien som man nå ikke 

sjelden føler savn av”  

 

Sammensetningen av tilsynsrådets medlemmer tilsier at rådet i større grad enn 

fengselsadministrasjonen, er ment å ha den faglige kompetansen som trengs for å se på alle 

sider av behandlingen av innsatte og domfelte. Av Retningslinjene punkt 2.5 følger at KSF 

har en generell instruksjonsmyndighet, men av redegjørelsen over er det nærliggende at 

myndigheten ikke er ment å gi KSF mulighet til å instruere rådene i enkeltsaker.  

 

Dette sett kan trekke i retning av at de tiltenkt en mer uavhengig stilling     

 

6.3 Hvilke institusjoner kan tilsynsrådene føre kontroll med? 

 

Bestemmelsen gir rådene kompetanse til å føre tilsyn med ”fengsel og friomsorgskontor”  

 

Etter en naturlig språklig forståelse av ordlyden er fengsel en lukket institusjon der 

presoner holdes frihetsberøvet. Denne forståelsen av ordlyden støttes også av loven lest i 

sammenheng. Det er nærliggende å legge til grunn at fengsel er der fengselsstraff og 

strafferettslige særreaksjoner kan gjennomføres. Etter strgjfl. § 10 a-c er dette fengsler med 

høyt sikkerhetsnivå, lavt sikkerhetsnivå og overgangsboliger. 
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Av strgjfl. § 10 andre ledd følger at fengslene kan innrette avdelinger med særlig høyt 

sikkerhetsnivå og følge spesialmerknadene til bestemmelsen i forarbeidene utvides også 

denne adgangen til å gjelde innrettelse av avdelinger med lavere sikkerhetsnivå. Forskjellen 

mellom disse institusjonene og avdelingene følger av navnet og retter seg primært mot 

graden av kontrolltiltak den innsatte eller domfelte må sone under.  

 

Dersom man leser ordlyden i strgjfl. § 10 c isolert følger at overgangsbolig er noe annet 

enn et fengsel. Spørsmålet som reiser seg er om overgangsboliger omfattes av tilsynsrådets 

kompetanse. 

 

Av spesialmerknadene til bestemmelsen følger at overgangsbolig er den institusjonen med 

lavest sikkerhetsnivå og omfatter fengselsvesenets frigangshjem og friomsorgens 

hybelhus.51 Sammenlignet med fengsler med lavere sikkerhetsnivå, er overgangsfengsler i 

følge forarbeidene, spesielt særtegnet ved at de innsatte og domfelte gis frigang til arbeid 

eller opplæring i en overgangsfase mot løslatelse. Ot. prp. nr. 5 (2000-2001) bruker ordet 

”overgangsfengsler”. Ved behandlingen av regjeringens lovforslag i Stortinget påpekte 

flertallet i justiskomiteen i sin innstilling at overgangsboliger står i en særstilling. De 

domfelte som soner der, er ved slutten av soning, og er i ferd med å integreres i det åpne 

samfunn. Overgangsbolig ble valg isteden for overgangsfengsler fordi de fleste hybelhus i 

stor grad er integrert i nærmiljøet. Videre i innstillingen står det: 52 

 

”Til tross for at domfelte fortsatt faktisk er underlagt soning og underlagt restriksjoner, 

kan det føre til en uheldig stigmatisering i nærmiljøet om disse bygningene nå får 

betegnelsen fengsel. Flertallet mener derfor at ”overgangsbolig” kan være en bedre 

betegnelse. En slik endring av navnet ti forhold til forslaget er ikke ment som noen 

realitetsendring av innholdet i overgangsboligene” 

 

                                                 
51 Se Ot. prp. nr. 5 (2000-2001) s. 152 
52 Se innst. O. nr. 60 (2000-2001) s. 10 
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Overgangsboliger er således et fengsel, der sikkerhetstiltakene er forholdsvis begrenset og 

omfattes således av tilsynsrådenes kompetanse 

   

Friomsorgskontorene er de administrative enhetene som følger opp at den 

samfunnsstraffdømte følger de pliktene han har blitt pålagt i forbindelse med 

samfunnsstraffen. I tillegg fører den kontroll med at personer som er underlagt betinget 

dom med vilkår etter strl. § 53 c, følger disse, samt at den dømte ikke foretar straffbare 

handlinger under prøvetiden. Dette er ikke institusjoner som holder personer frihetsberøvet, 

men innkaller domfelte til blant annet regelmessige samtaler og administrerer meldeplikten, 

se blant annet strgjfl. §§ 54 og 56.53  

 

Avgrensningen av tilsynsrådenes kompetanse må gjøres mot institusjoner som 

administrativt ikke ligger under Kriminalomsorgen. Støtte for denne tolkningen finner man 

i forarbeidene, der det presiseres at det enkelte tilsynsrådets stedlige kompetanse begrenset 

til de fengsler og friomsorgskontor som ligger innen regionens grenser. 54 At tilsynsrådenes 

tilsynskompetanse må avgrenses slik er også i tråd med hovedregelen om at et organ har 

instruksjonsmyndighet bare ovenfor lavere statsorganer innenfor deres hierarki, dersom 

ikke annet er bestemt.55 

 

Av redegjørelsen over følger at de avgjørelsene som fattes av regionene selv, KSF og 

kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet faller utenfor.  Videre er det nærliggende 

å legge til grunn at sykehus som domfelte blir overført til med hjemmel i strgjfl § 13 og 

domfelte som er overført til en slik institusjon, faller utenfor. Av strgjfl. § 12 følger at 

domfelte, under visse vilkår også kan sone hele eller deler av straffen i ”institusjon”. I 

spesialmerknadene til bestemmelsen i forarbeidene, presiseres det at bruken av ordet 

”institusjon” i § 12 ble valgt for å dekke også institusjoner som ikke driver tradisjonell 

behandling i medisinsk eller psykiatrisk forstand.56 I St. prp. nr.1 (2005- 2006) følger det at 

                                                 
53 Se strgjfl. kapittel 5. 
54 Ot. prp. nr. 5 (2000- 2001) s. 152 
55 Se vedlagt organisasjonskart og Eckhoff/ Smith s. 123 
56 Se Ot. prp. nr. 5 (2000- 2001) s. 153 og 154 
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den viktigste målgruppen for ”§ 12 soning” er ”domfelte med rusmiddelproblemer, 

atferdsforstyrrelser, tilpasningsproblemer mv., men også domfelte som trenger sosial 

rehabilitering, botrening, arbeidstrening eller lignende kan komme i betraktning” 

Eksempler er institusjoner i Tyrilistiftelsen og Fossumkollektivet.57 Verken sykehusene 

eller § 12 institusjoner er verken organisatorisk eller på annen måte, underlagt 

Justisdepartementet.58 Det er i denne sammenhengen heller ikke naturlig å kalle 

institusjonen fengsler i strafferettslig forstand, selv om straffdømte personer oppholder seg 

der. Det er derfor nærliggende å legge til grunn at institusjoner i strgjfl. §§ 12 og 13 ikke 

omfattes av tilsynsrådenes kompetanse.    

  

Domfelte som blir overført til institusjoner med dette siktemål faller derfor utenfor 

tilsynsrådenes kontroll. For øvrig ligger de fleste av disse institusjonene under Helse- og 

omsorgsdepartementets, og vil være tilstand for tilsyn fra organ underlagt deres ansvar.59   

 

I tillegg til tilsyn med overnevnte institusjonene, gir bestemmelsen rådene kompetanse til å 

føre tilsyn med domfelte og innsatte. Jeg viser til 1.2.2 for en nærmere forståelse av disse 

begrepene. 

 

Hvorfor kommer dette her? 

Loven sier ikke noe om tilsynsrådenes sammensetning og funksjonstid. Det følger av 

strgjfl. § 9 at dette skal reguleres nærmere i andre regler. Bestemmelsens ordlyd sier ikke 

noe hvem som skal gi disse reglene. Det følger derimot av spesialmerknadene til 

bestemmelsen i forarbeidene, at departementet skal regulere dette nærmere ved forskrift.60 

Av forskriften til straffegjennomføringsloven § 2-3 følger at kriminalomsorgens sentrale 

forvaltning (KSF) har fått kompetanse til å oppnevne tilsynsrådets leder, nestleder og 

varamedlemmer. 61 Oppnevnelsen skal gjelde for to år.  

                                                 
57 For flere avtaler se Helse- og omsorgsdepartementets egen hjemmeside, www.odin.dep.no 
58 De fleste av disse institusjonene er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet 
59 Se blant annet Helsetilsynet som er faglig og administrativt underlagt Helse – og omsorgsdepartementet, 
lov om statlig til syn med helsetjenesten av 30. mars nr. 15. 1984 
60 Ot.prp. nr. 5 (2000-2001), s. 152 
61 Se vedlagt organisasjonskart 
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6.4 Hvilken materiell kompetanse har tilsynsrådene til å føre tilsyn med at den innsatte 

og domfeltes rettssikkerhet blir ivaretatt? 

 

Straffegjennomføringsloven § 9 gir tilsynsrådene kompetanse til å ”føre tilsyn med fengsler 

og friomsorgskontor og med behandlingen av de domfelte og innsatte”. Loven bruker 

ordene ”tilsyn” og ”behandling”. Begrepene er uklare og flertydige.  

 

Tilsyn er en måte å føre kontroll på, men som nevnt i 1.2.1 kan denne innebære all aktivitet 

eller virkemiddelbruk som iverksettes for å følge opp et lovverks intensjoner. Behandling 

er et vidt begrep. Ordlyden kan innebære alt fra lege eller fysikalsk behandling eller vedtak 

om bruk av tvangsmidler i fengselet, til den konkrete oppfølgingen en domfelt får av sin 

kontaktbetjent.62 Den språklige sammenhengen i bestemmelsen gir liten veiledning utover 

at kontrollen begrenser seg til de institusjonene og til den behandlingen av personer som 

faller inn under lovens anvendelsesområde, se ovenfor og 1.2.2. Formålet med opprettelsen 

av tilsynsrådene trekker imidlertid i retning av en forholdsvis vid forståelse av ordlyden.  

 

Det følger av strgjfl. § 9 at tilsynsrådene har rett til å føre tilsyn med ”fengsler og 

friomsorgskontor”. Det er rimelig å forstå loven slik at dette gir tilsynsrådene mulighet til å 

føre kontroll med institusjonenes bygningsmessige forhold og materielle karakter. Denne 

tolkningen støttes av Retningslinjene der det står at tilsynsrådene skal ha rett til å inspisere 

områdene rundt fengsler, overgangsboliger og friomsorgskontor, samt selve bygningen og 

rom der den domfelte og innsatte oppholder seg, jf. Retningslinjene 2.5 

  

I tillegg de materielle forholdene, følger det av ordlyden at de skal føre kontroll med 

”behandlingen” av de innsatte og domfelte. Verken loven selv, forskriften eller 

forarbeidene sier noe mer konkret om hva dette innebærer. 

                                                 
62 Kontaktbetjent vil vanligvis være en tjenestemann som har særlig ansvar for å følge opp den enkelte 
innsatte eller domfelte under soningens gang, se St, meld. 27 (1997-1998).  
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En viss rettledning finner man i Retningslinjene. Under overskriften ”Tilsynsrådenes 

oppgaver, oppnevning og sammensetning” fremkommer det at tilsynsrådene har som 

oppgave å føre tilsyn med at behandlingen av de innsatte og domfelte skjer ” i samsvar med 

gjeldende rett”. Tilsyn med langtidsdømte og innsatte som soner i fengsel med høyt 

sikkerhetsnivå skal prioriteres. Ved friomsorgskontorene skal de samfunnsstraffdømte 

prioriteres, jf. Retningslinjene 2.5.  

 

Spørsmålet som reiser seg er hva som ligger i begrepet ”gjeldende rett” 

 

”Gjeldende rett” er et vidt begrep. Ut fra en naturlig språklig forståelse av ordlyden følger 

det at tilsynsrådene skal føre kontroll med summen av de rettsreglene som gjelder for den 

innsatte eller domfelte underlagt kriminalomsorg. Dette innebærer at tilsynsrådene skal ha 

til oppgave å kontrollere at de avgjørelsene som fattes ovenfor innsatte og domfelte, er i 

tråd med alle lover og regler som gjelder for disse. Ordlyden i retningslinjene peker således 

i retning av at problemstillingene må være av en viss juridisk art. Retningslinjene ser ut til å 

snevre inn behandlingsbegrepet i lovens ordlyd noe.  

 

Dette innebærer for det første en kontroll av at straffegjennomføringsloven og 

bestemmelser truffet med hjemmel i denne, samt de inkorporerte menneskerettighetene, 

blir fulgt. Det gjelder den fysiske behandlingen, samt vedtak som fattes ovenfor den 

innsatte. Av forskriften følger at tilsynsrådet har rett til å være med på møter og kan også 

kreve innsyn i den innsattes saksdokumenter, jf. forskriften § 2-3 siste ledd. Medlemmene 

skal blant annet gjennom dette kunne kontrollere at det enkelte fengsel legger til rette for at 

de innsatte og domfelte får et aktivitetstilbud på dagtid, og mulighet for fysisk aktivitet på 

fritiden. 63 For det andre skal de kunne føre tilsyn med at den innsatte som sitter i isolasjon 

enten i varetekt, jf. strprl. §§ 186 2 ledd og186a eller ved utelukkelse fra fellesskapet som 

forebyggende tiltak etter strgjfl § 37, får tilstrekkelig menneskelig kontakt og frisk luft. I 

tillegg er det nærliggende at tilsynsrådene også skal ha mulighet til å se på at innsatte og 
                                                 
63 jr. strgjfl. §§ 18, 20, 21 og 46 2 ledd. 
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domfelte blir behandlet i tråd med avgjørelser og regler som gjelder i den vanlige driften av 

fengselet og som har betydning for den innsatte eller domfelte. Dette gjelder blant annet 

behandlingen av innsatte eller domfelte etter lokalt utarbeidede regler. Eksempel på dette er 

reglement om vekking og bespisning eller retningslinjer for hvilke gjenstander som er tillatt 

å ha på rommet.64  

 

I hvilken grad kan tilsynsrådene føre kontroll med at innsatte og domfelte blir behandlet i 

tråd med rettigheter hjemlet i annen lovgivning? 

 

Her vil det i første rekke dreie seg om rettigheter etter sosialtjenesteloven og helse- og 

skolelovgivningen.65 Lovgivningen bygger på at alle landes innbyggere har samme rett til 

tjenester og tilbud, jf. strgjfl. § 4. Innsatte og domfelte mister således ikke sine ordinære 

rettigheter og plikter under soning, selv om praktiske og sikkerhetsmessige begrensninger 

gjør seg gjeldende.  

 

Ordlyden i Retningslinjene begrenser ikke tilsynet til å gjelde spesielle rettigheter og av 

strgjfl. § 4 følger at kriminalomsorgen skal legge til rette for at innsatte får de tjenestene de 

har krav på, også rettigheter utenfor straffegjennomføringslovens bestemmelser.  

Frihetsbegrensningen fører til at de domfelte og innsatte ikke får tilgang til forvaltningens 

ordinære tjenester og tilbud. I denne forbindelse har hvert fengsel en fengselshelsetjeneste 

som Helse – og omsorgsdepartementet har hovedansvaret for. I tillegg til dette er 

undervisningstilbudet i fengselet regulert av den ordinære skolelovgivningen som 

Utdanning - og forskningsdepartementet har ansvaret for, mens tjenester og tiltak etter lov 

om sosiale tjenester i hovedsak påhviler kommunene.66 Av redegjørelsen over følger at det 

er nærliggende å legge til grunn at tilsynsrådene skal ha mulighet til å kontrollere at 

innsatte og domfelte får oppfylt krav de har etter annen lovgivning, jf. strgjfl. § 4. 

 

                                                 
64 Se vedlagt informasjonshefte for innsatte i Oslo fengsel 
65 sett inn hjemmel i helse- og skolelovgivningen, se lov om sosiale tjenester 13. desember. 1991 nr. 81,  
§ 3-2. 
66 NOU 1988: 37 og Ot.prp. nr 5 (2000-2001), s 31 
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Det må likevel trekkes et skille mellom selve rettigheten og innholdet av rettigheten. 

Dersom den innsatte ikke er fornøyd med innholdet av for eksempel lege- eller 

skoletilbudet, trekker den generelle organisatoriske oppbygningen av forvaltningen i 

retning av at personen må henvende seg til den ansvarlige myndighet, dersom han ønsker å 

fremsette en klage eller oppfordre til annen kontroll. Det er andre forvaltningsorgan som 

har ansvar for innholdet av disse tilbudene. Dette, sett i sammenheng med at den generelle 

styringsretten i forvaltningen er knyttet opp mot den hierarkiske oppbygningen, trekker i 

retning av at tilsynsrådene ikke skal ha kompetanse til å føre kontroll med det innholdet av  

disse rettighetene. Skal tilsynsrådene har en slik mulighet, må det følge av klar 

lovhjemmel, noe som ikke er tilfelle her. Tilsynsrådets kompetanse må derfor avgrenses 

mot både kontrolloppgaver som ligger til helsetilsynet og til arbeidstilsynet.67 Hensynet til 

den innsatte og domfeltes situasjon og den mangel på frihet som preger deres hverdag, 

tilsier at tilsynsrådene likevel bør informere de instanser som har ansvaret, dersom de 

gjennom sitt tilsyn for kjennskap til alvorlige brudd på disse reglene.  

 

 

Av Retningslinjene følger at ”langtidsdømte ”og ”innsatte i fengsel med ”høyt 

sikkerhetsnivå” skal prioriteres. Det finnes ingen definisjon i loven om hvem en 

lagtidsdømt er.  Spørsmålet som reiser seg er hvem disse gruppene er. 

 

Strgjfl. § 11 fjerde ledd gir kriminalomsorgen mulighet til å vurdere å sette domfelte inn i 

fengsel med lavere sikkerhetsnivå, dersom de er idømt en fengselsstraff på inntil 2 år. 

Gjennomsnittlig lengde på dom i Norge er 3 mnd. Av dette kan det være nærliggende å 

tolke at ”langtidsdømte” er domfelte som har blitt ilagt fengselsstraff i mer en 2 år. 

 

 Det følger av strgjfl. § 10 bokstav a at fengsel med høyt sikkerhetsnivå er et lukket fengsel. 

I forarbeidene beskrives disse som institusjoner der det treffes særlig sikkerhetstiltak og 

                                                 
67 se lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 13. mars 1984 nr. 15 og Lov om Arbeidsvern og arbeidsmiljø 
m.v 4. feb. Nr. 4 1977, se §§ 74 flg.  
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føres særlig tilsyn med sikte på blant annet å hindre rømning.68 Eksempel på lukkede 

fengsler er Oslo fengsel og Ila forvaring og sikringsanstalt og innsatte eller domfelte på 

disse institusjonene skal i følge Retningslinjene prioriteres av rådets medlemmer.        

 

I retningslinjene under overskriften ”Tilsynsrådenes saksbehandling, taushetsplikt” 

fremkommer at medlemmene kan ta opp saker etter henvendelse fra de domfelte eller 

innsatte. De har også kompetanse til å ta opp saker av eget initiativ. Pårørende til den 

innsatte eller andre som ønsker å gjøre tilsynsrådet oppmerksom på kritikkverdige forhold 

kan og bør gjøre medlemmene oppmerksom på dette, gjennom brev eller ved 

telefonkontakt.   

 

Videre hjemler retningslinjene både forhåndsvarlede besøk og ad hoc besøk, likevel slik at 

en eller flere av rådsmedlemmer må foreta minimum et besøk i en av regionens enheter, pr 

år. Den innsatte eller domfelte kan velge å ta opp eventuelle problemer med Tilsynsrådet 

når dets medlemmer kommer på et forhåndsvarslet besøk, men kan også selv be om å få ta 

kontakt med rådets medlemmer for å be om et møte.  

 

6.5 Hvilke sider av behandlingen av de innsatte og domfelte kan tilsynsrådet uttale seg 

om? 

 

I følge retningslinjene har tilsynsrådene rett til å uttale seg om ”behandlingen av innsatte 

eller domfelte”. Dersom de har noe å utsette på den konkrete eller generelle behandlingen, 

gjør de først fengselsmyndigheten der personen sitter, oppmerksom på problemstillingen og 

prøver å løse saken der. Dersom dette ikke fører frem eller medlemmene ønsker å ta saken 

opp med overordnet myndighet, sendes den til regionalt nivå. Ved utgangen av hvert år, 

skal tilsynsrådene utarbeide en årsmelding som først sendes til regionene, for deretter og 

videresendes KSF med uttalelser fra direktøren på regionalt nivå. I tillegg til det ovenfor 

                                                 
68 Ot.prp. nr. 5 s. 47 flg.  
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nevnte, skal det føres en tilsynsprotokoll for hvert fengsel, overgangsbolig og 

friomsorgskontor. 

 

Et sentralt spørsmål er hvor langt tilsynsrådenes kompetanse til å uttale seg om 

behandlingen av innsatte og domfelte strekker seg? 

 

I retningslinjene, under overskriften ”Tilsynsrådenes virksomhet”, tredje avsnitt står det 

følgende: 

 

”Det skal ved det enkelte fengsel, overgangsbolig eller friomsorgskontor føres en 

tilsynsprotokoll hvor medlemmene skriver inn opplysninger besøket, varigheten og om de 

forhold medlemmet måtte ha noe å bemerke til”   

 

Passussen ”forhold medlemmene måtte ha noe å bemerke til” trekker i retning av at 

tilsynsrådene skal kunne uttale seg om alle sider ved behandlingen av de innsatte og 

domfelte. Uttalelsene kan således gjelde saker som angår den enkelte, men også regler og 

ordninger som gjelder generelt for fengselets drift og som har betydning for den innsatte 

eller domfelte. Ser man på tilsynsrådenes egen praksis har klagene et forholdsvis vidt 

spekter. Hovedtemaene har ofte vært manglende helsetjeneste samt vansker med å få 

kontakt med lege, tannlege og psykolog. I tillegg ønskes det ofte et større aktivitetstilbud 

eller det klages over at det tar for lang til for innsatte får tildelt kontaktbetjent.69 

 

Spørsmålet som reiser seg er om tilsynsrådene også skal kunne uttale seg om innholdet av 

et enkeltvedtak. 

 

Lovens § 9 bruker ordet ”tilsyn” om rådenes kompetanse. Bestemmelsen tillegger således 

rådene en kontrollfunksjon, men sier ikke noe om grensene for denne kontrollen. Tilsyn er i 

                                                 
69 Se blant annet Tilsynsrådet region nord ”Tilsynsrådets årsmelding 2003”, se vedlagt? 
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praksis ofte gjennomført både som systemrevisjon, stikkprøver eller kontroll av 

enkeltavgjørelser.70  

 

Sammensetningen av tilsynsrådene kan trekke i retning av at de ikke skal ha kompetanse til 

å se på den enkelte fangesaksbehandling. I de fleste tilfellene ledes rådet av en dommer, 

mens resten av medlemmene ikke har spesiell juridisk kompetanse. Studier av praksis fra 

tilsynsrådenes arbeid, trekker også i samme retning.71 Ordlyden i de ovenfor siterte 

retningslinjene trekker derimot i motsatt retning. Dersom man legger til grunn en naturlig 

språklig forståelse av ”forhold medlemmene måtte ha noe å bemerke til” avgrenser ikke 

dette utrykket rådets kompetanse til enkelte sider ved behandlingen av den innsatte og 

domfelte. Også tilsynsrådets oppgave som et uavhengig kontrollorgan, sett i sammenheng 

med uttalelsene i utredningen av fengselslovsutvalget, trekker i samme retning.72 Formålet 

med opprettelsen av dette kontrollorganet var nettopp å sikre at behandlingen av en 

forholdsvis isolert gruppe mennesker, foregikk i tråd med rettssikkerhetsgarantiene og 

gjeldene regler for fangesaksbehandling. Enkeltsaksbehandlingen er en viktig del av dette. 

Ser man hen til andre etater innenfor forvaltningen som uttøver tvang, har de organene som 

er opprettet for å føre en liknende kontroll, tillagt kompetanse til å se på alle sider av 

fangesaksbehandlingen.73 Det kan i denne sammenhengen også vises til den utvidede 

kompetansen domstolene har fått i tvml. kapittel 33, til å prøve alle sider av administrative 

vedtak om frihetstap og andre tvangsinngrep.74 

 

I sine bemerkninger etter høringsrunden av forslag til ny § 9, uttaler Justisdepartementet i 

forarbeidene at de europeiske fengselsreglene kan sette grenser for den organisering og 

                                                 
70 Se blant annet ”Oppsummering fra tilsyn med fengselshelsetjenesten ved Ringerike fengsel”, 10.02.2005, 
vedlegg? 
71 Se blant annet Tilsynsrådene Kriminalomsorgen region sørvest, årsmelding 2004. 
72 Se NOU 1988: 37 s. 94 flg.  
73 Se Kontrollkommisjonen i lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 2. juli. Nr. 62. 1999 
og domstolenes kompetanse til å se på alle sider av saken om overprøving av administrative vedtak om blant 
annet frihetstap i tvistemålsloven av 13. aug. nr. 6. 1915 kapittel. 33.  
74 Se tvml. § 482 
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materielle kompetanse et slik tilsynsorgan skal ha. Det ble ikke uttalt noe mer om hvilken 

betydning dette faktisk hadde her.75  

 

Det er naturlig at en eventuell begrensning i tilsynsrådenes kompetanse til å føre tilsyn, 

følger av dere hjemmelsgrunnlag. Rettskildebilde gir ikke et klart svar på hvorvidt 

tilsynsrådene kan uttale seg om alle sider ved et enkeltvedtak. Verken lovens ordlyd eller 

forskrifter trekker således i en bestemt retning. Noen holdepunkter finner man i 

retningslinjene, men reelle hensyn og generelle forvaltningsrettslige prinsipper vil bli tillagt 

stor vekt. 

 

At det verken i lovteksten eller i forarbeidene konkret indikeres at tilsynsrådenes 

kompetanse til å uttale seg er begrenset til bestemte forhold, gir en presumsjon for at de har 

full uttalelsesrett. Som utgangspunkt gjelder en generell ytringsfrihet, også for de som gjør 

tjeneste i kriminalomsorgen. Denne retten blir forsterket av at tilsynsrådene er ment å ha en 

uavhengig stilling ovenfor fengselsmyndighetene. Skal deres kontrollmyndighet kunne 

utøves tilstrekkelig effektivt, bør de som utgangspunkt ikke være begrenset fra å uttale seg 

om kritikkverdige forhold i større grad enn privatpersoner eller media som sådan.76 

 

I tillegg til dette kommer at kriminalomsorgen utøver svært inngripende myndighet ovenfor 

den enkelte. Daglig utøves det mange faktiske handlinger og fattes mange enkeltvedtak 

som har stor betydning for den innsatte og domfeltes daglige liv. Hensynet til ivaretakelsen 

av innsattes rettsikkerhet, trekker således i retning av at tilsynsrådet har kompetanse til å se 

på alle sider av fangesaksbehandlingen. I tillegg til dette er innsatte og domfelte i stor grad 

en ressurssvak gruppe som ikke alltid er like gode til å orientere seg i systemet og bruke de 

mulighetene de har til å fremme klager over vedtak de ikke er enig i. At rådene skal kunne 

ta opp og uttale seg om alle sider av fangesaksbehandling vil derfor være en ekstra 

rettsikkerhetsgaranti for denne gruppen og bidra til at innsattes tillit til utøvelsen av den 

                                                 
75 Europarådets anbefalinger, Rec (2006) 2, vedtatt 11. januar 2006, 
76 Noe annet er at tilsynsrådene er begrenset fra å uttale seg om taushetsbelagte opplysninger. Av hensyn til 
den innsatte bør også tilsynsrådene vurdere andre sensitive opplysninger, eks opplysninger om 
sikkerhetsmessige forhold 
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myndighet kriminalomsorgen har fått ved straffegjennomføringsloven, er så god som 

mulig.  

 

I motsetning til klageorganet, har ikke domstolen mulighet til å prøve alle sider av et 

forvaltningsvedtak, dersom de ikke har lovhjemmel for dette. Bortsett fra der domstolen 

avgjør bruddsaker etter strgjfl. § 44 tredje ledd og 58 tredje ledd gir ikke 

straffegjennomføringsloven domstolene hjemmel til å prøve enkelvedtak fullt ut, slik som 

tilfelle er for enkeltvedtak etter blant annet lov om tvungen psykisk helsevern.77 Av og til 

viser praksis at domstolen også begrenser seg fra å prøve forvaltningens 

subsumsjonsskjønn, til tross for at de som hovedregel kan prøve dette fult ut. Blant annet 

viser praksis at domstolene er varsomme med å prøve berettigelsen av noen de mest 

inngripende enkeltvedtakene som for eksempel utelukkelse fra fellesskap etter strgjfl. § 37 

og bruk av tvangsmidler etter strgjfl. § 38. Begrunnelse har da nettopp vært at 

kriminalomsorgen er nærmere til å vurdere subsumsjonen i det enkelte tilfellet.78 

 

 Det er ikke grunn til å begrense tilsynsrådenes kompetanse til å kunne uttale seg om færre 

sider av fangesaksbehandlingen, enn hva domstolene gjør. Tvert i mot peker det forhold at 

rådene er organisatorisk underlagt KSF i retning av at de trolig har et innblikk i 

fengselsadministrasjonen og så god kunnskap om enkelttilfeller at det gjør dem i stand til å 

vurdere vedtakets rimelighet eller hensiktsmessighet Også det forvaltningsrettslige 

prinsippet om likebehandling tilsier at tilsynsrådene bør kunne se på alle sider av de saker 

som omfatter denne gruppen. Det finnes mange fengsler i Norge med ulik størrelse og 

antall innsatte og domfelte. Et tilsynsråd som fører tilsyn med alle fengslene innefor en 

region og som kan sammenlikne sine funn med tilsynsråd i andre regioner, er med på blant 

annet og sikre seg mot vilkårlig forskjellsbehandling.  

 

Med bakgrunn i drøftelsen over er det nærliggende å slutte at tilsynsrådet har kompetanse 

til å se på behandlingen av de innsatte og domfelte i vid forstand. Dette innebærer at de i 

                                                 
77 Se lov om tvungen psykisk helsevern 2. juli. Nr. 62 1999 kapittel. 7 og Tvistemålsloven kapittel 33 
78 sett inn praksis og teorihenvisning 
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tillegg til å uttale seg om de bygningsmessige forholdene og generelle behandlingen av 

innsatte og domfelte, også kan uttale seg om den konkrete fangesaksbehandlingen, om 

hvorvidt et enkeltvedtak er lovlig, om saksbehandlingen er fulgt og vurdere subsumsjonen i 

det konkrete tilfelle. I tillegg har de trolig hjemmel til å uttale seg om avgjørelsen var 

rimelig eller hensiktsmessig i den enkelte situasjon. 

 

6.5.1 Taushetspliktens innvirkning på mulighetene for tilsynsrådenes 

uttalelsesmuligheter  

 

Av tilsynsordningen følger at rådenes medlemmer i mange tilfeller får innsyn i 

saksdokumenter med særlig personsensitiv informasjon. Det samme gjelder innformasjon 

om sikkerhetstiltak og foranstaltninger som ikke bør bli allmenn kjent. Som innhaver av et 

offentlig verv har medlemmene plikt til å sørge for at visse opplysninger ikke kommer ut.   

Et spørsmål i denne sammenheng er om taushetsplikten får betydning for rekkevidden av 

tilsynsrådenes uttalelsesrett.  

 

Det er nærliggende å se tilsynsrådene som et kollegialt organ, hvor det ikke er 

enkeltpersoner som treffer avgjørelser, men en gruppe personer som diskuterer seg frem til 

en enighet og fremlegger dette for fengselsdirektøren eller direktøren på regionalt nivå (?) 

Det er på det rene at tilsynsrådene må ha taushetsplikt om en god del informasjon de får 

vite. Omfange av taushetsplikt og dens betydning for rådets uttalelsesrett må for det første 

vurderes i forhold til hvilke type informasjon de mottar. For det andre må taushetsplikten 

vurderes ut fra hvem rådet ønsker å meddele informasjonen til. Det vil i det videre ikke bli 

gjort noe forsøk på å gi en uttømmende oversikt over reglene om taushetsplikt i forhold til 

innsatte og domfelte. For dette er tema for stort og har mindre relevans for spørsmålet om 

hvilken betydning taushetsplikten har for rådets mulighet til å uttale seg.  

 

Reglene om taushetsplikt for tilsynsrådet følger av strgjfl. § 7 h og forvaltningslovens § 13 

flg. Straffegjennomføringsloven er en særlov og dersom det skulle være motstrid mellom 
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straffegjennomføringslovens regler og forvaltningslovens regler går som hovedregel 

straffegjennomføringslovens regler foran, jf fvl. § 1 og lex specialis- prinsippet.  

 

Hovedregelen for taushetsplikt om sikkerhetsmessige forhold følger av strgjfl. § 7 bokstav 

h: 

 

”Enhver som gjør tjeneste i kriminalomsorgen, har taushetsplikt om det 

vedkommende i forbindelse med tjenesten får vite om sikkerhetsmessige forhold i 

fengslene”.   

 

”Sikkerhetsmessige forhold” er et vidt begrep. I spesialmerknadene til strgjfl. § 7 i 

forarbeidene til straffegjennomføringsloven, presesers det at begrepet som utgangspunkt er 

ment å dekke tekniske innretninger som overvåkningskameraer, bygningsmessige forhold 

eller sikkerhetsrutiner.79 Av dette følger at tilsynsrådets medlemmer som hovedregel har 

taushetsplikt om forhold i fengslene som kan ha betydning for sikkerheten. 

 

 

Omfanget av taushetsplikten må vurderes opp mot tilsynsrådets kontrollfunksjon og hvem 

de ønsker å dele den informasjonen de får vite gjennom sine tilsyn med. 

 

Det følger av tilsynsrådets kontrollrolle at medlemmene ved sitt arbeid får tilgang til 

personsensitiv innformasjon om innsatt eller domfelte som det er naturlig at de ikke ønsker 

skal bli kjent. Av forskrift til straffegjennomføringsloven § 2-3 annet og tredje ledd følger 

at tilsynsrådets medlemmer har rett til å snakke med og delta på møter, dersom den innsatte 

eller domfelte ønsker dette. Av samme bestemmelse følger at tilsynsrådets medlemmer 

også kan få innsyn i saksdokumenter dersom vedkommende domfelt eller innsatt 

samtykker til dette. I henhold til retningslinjene til strgjfl. § 9 gjelder forvaltningslovens 

regler om taushetsplikt for rådets medlemmer. Dette følger for øvrig også av strgjfl. § 7 

første ledd og av forvaltningsloven.  
                                                 
79 se Ot. prp. nr. 5 (2000-2001) s. 152  
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Det er på det rene at tilsynsrådene er et forvaltningsorgan etter forvaltningsloven (fvl.) § 1 

og må som hovedregel følge forvaltningslovens regler for saksbehandling, i den grad dette 

følger av loven selv. Den relevante hovedregelen for tilsynsrådenes taushetsplikt om 

personsensitive opplysninger følger av fvl. § 13 første ledd:  

 

”Enhver som ufører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre 

at andre får tilgang til eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet 

får vite om: 

1) noens personlige forholdt.  

(…) 

 

Videre følger det av fvl. § 13 andre ledd at:  

 

  ”Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, 

statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger 

røper et klientforhold eller andre forhold som må ansees personlig”. 

  

Ordlyden favner vidt. ”Personlige forhold” dreier seg om informasjon en person vanligvis 

ønsker å holde for seg selv. I forarbeidene til loven er det uttalt følgende:80 

 

 ”som typisk personlige nevnes opplysninger av slektskap-, familie- og hjemmeforholdt, 

fysisk og psykisk helse, karakterer og følelsesliv. 

 

Fvl. § 13 andre ledd setter en nedre grense for personlige forhold som normalt ikke vil være 

så ømtålelige at de skal underlegges taushetsplikt. Disse opplysningene anses vanligvis 

som kurante, og derfor som utgangspunkt ikke som ”personlige”. Av bestemmelsen følger 

likevel at denne grensen ikke er absolutt og det er tatt inn en reservasjon for de tilfellene 

                                                 
80 Ot. prp. nr. 3 (1976-77) s. 13 
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der ”slike opplysninger kan røpe et klientforhold eller andre forhold som må anses 

personlige”     

 

Situasjon den innsatte og domfelte befinner seg i, kan gjøre beskyttelsesbehovet for 

personalopplysninger større enn for andre. Den innsatte eller domfelte er avhengig av å 

kunne betro seg til rådets medlemmer for at tilsynsrådets kontrollrolle skal bli mest mulig 

effektivt. Dersom de innsatte stoler på at rådet overholder sin taushetsplikt vil dette trolig 

føre til at flere betror seg, og ved dette vil rådene få et større informasjonsgrunnlag å uttale 

seg på. Det er således på det rene at dersom adressen til en person er Ila fengsel, forvarings 

og sikringsanstalt, er dette personsensitive opplysninger som rådets medlemmer trolig 

plikter å beholde tausheten om i tilstrekkelig grad til at person og adresse ikke kan kobles 

til hverandre.  Det samme gjelder informasjon om det som kommer frem i møter de deltar 

på sammen med innsatte i fengselet eller det de får vite om innholdet av saksdokumenter de 

får innsyn i.  

 

Av fvl. §13 b 2. følger at taushetsplikten ”ikke er til hinder for at opplysningene brukes for 

å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for”. Videre følger det av fvl. § 13 b 4 at 

taushetsbelagte opplysninger skal kunne brukes blant annet ” i forbindelse med revisjon 

eller annen form for kontroll med forvaltningen.” Som redegjort for over er tilsynsrådene 

oppgave å føre kontroll med alle sider av behandlingen av domfelte og innsatte. Av 

retningslinjene til straffegjennomføringsloven punkt 2.5 følger at sakene skal løses på 

lokalt nivå. Av de samme retningslinjene følger at tilsynsrådene også kan ta opp saker med 

overordnet myndighet. Utgangspunktet for disse bestemmelsene er et ”need to know- 

prinsipp” Dersom tilsynsrådene skal kunnen påpeke at behandlingen innsatte eller domfelte 

har fått ikke er i tråd med gjeldende rett, må medlemmene kunne dele den informasjonen 

de får gjennom sine tilsyn, med lederne på lokalt, regionalt eller sentralt nivå.   
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6.6 Hvordan utøver tilsynsrådenes sin kompetanse i praksis? 

En nærmere gjennomgang av tilsynsrådenes årsrapporter, viser at tilsynsrådenes 

praktisering av tilsynskompetanse, er mer begrenset enn det rettslige hjemmelsgrunnlaget 

tilsier. Her kommer det mer 

6.7 I hvilken grad er kriminalomsorgen bundet av tilsynsrådets uttalelser. 

 

Utgangspunktet er at kompetanse er nødvendig for å treffe rettslige bindende beslutninger. 

Dette gjelder særskilt der formålet med opprettelsen av organet har vært å gi det en 

uavhengig stilling.81  

 

Verken strgjfl. § 9 eller forarbeidene sier noe om hva tilsynsrådene skal gjøre, dersom de 

ved sine tilsyn finner at innsatte eller domfelte ikke blir behandlet i tråd med gjeldende rett.  

Både forskriften og retningslinjene punkt 2.5 trekker derimot i retning av at rådene mangler 

kompetanse til å fatte rettslig bindende avgjørelser. I forskriften § 2- 3 står det at de har 

”rett til å snakke med de domfelte og innsatte” og det følger av retningslinjene 2.5 at 

tilsynsrådet skal ta opp saker og prøve å løse dem på lokalt nivå. De har mulighet til å ta 

opp saker med direktøren på regionalt nivå og skal ved utgangen av hvert år sende en 

årsmelding fra sitt arbeid ved fengslene og friomsorgskontorene til regionene. Denne 

videresendes til KSF, med uttalelser fra direktøren på regionalt nivå. Under ”Tilsynsrådets 

virksomhet” i retningslinjene presiseres det at ”tilsynsrådets medlemmer må ikke komme 

med tilsagn til de innsatte om endringer i behandlingen eller i avgjørelser som er truffet”. 

 

Av det som er redegjort for ovenfor følger at tilsynsrådene ikke har formell kompetanse til 

å fatte egne vedtak eller endre eller omgjøre kriminalomsorgens vedtak. De kan eller ikke 

se på saker om innsatte og domfelte på nytt.      

 

                                                 
81 Jf. Ot. prp. nr. (2000-2001) s. 45 og Innst. O. nr. 60 (2000-2001)s. 9 
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Dette må sees i sammenheng med forvatningslovens § 1. Selv om tilsynsrådene mangler 

kompetansen til å fatte vedtak, er ”virksomhet” i fvl. § 1 første punktum tolket slik at loven 

som hovedregel får anvendelse på all den virksomhet et forvaltningsorgan utfører.82 Det 

følger derimot av fvl. § 3 første ledd, at fvl. kapittel 4-6 bare får anvendelse i saker som 

gjelder enkeltvedtak og at kapittel 7 gjelder for forskrifter. Fordi tilsynsrådene verken har 

fått kompetanse til å fatte vedtak eller utferdige forskrifter, kommer ikke disse kapitlene 

anvendelse for tilsynsrådets arbeid.   

  

Konsekvensen av redegjørelsen over er at tilsynsrådene ikke kan endre eller omgjøre 

kriminalomsorgens vedtak. De har derimot rett til å argumentere for sitt syn på den 

behandling innsatte og domfelte får eller har fått ovenfor fengselets ledelse og ovenfor 

regionen.   

 

                                                 
82 Se Eckhoff/ Smith s. 170 
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7 De europeiske fengselsreglene  

 

I de nye europeiske fengselsreglene Del VI ”Tilsyn og kontroll ” står det følgende: 83 

 

Tilsyn og kontroll  

Offentlig tilsyn  

92. Et offentlig organ skal føre jevnlig tilsyn med fengslene for å evaluere hvorvidt de 

forvaltes i samsvar med nasjonale og internasjonale lovkrav og med bestemmelsene i disse 

reglene.  

Uavhengig kontroll  

93.1 Soningsforholdene og behandlingen av innsatte skal overvåkes av ett eller flere 

uavhengige organer, som skal offentliggjøre sine funn.  

93.2 Nevnte uavhengige organ eller organer skal oppmuntres til å samarbeide med de 

internasjonale organer som har lovfestet rett til å besøke fengsler.  

 

 

 

Det fremkommer av ordlyden i bestemmelsen at det skal foretas jevnlige tilsyn av 

erfarende inspektører, jf  ”regular inspections” og ”gualifide inspectors. Deres oppgaver 

skal spesielt knyttes til å føre kontroll med om og i hvilken grad institusjonene blir 

administrert i samhold med gjeldende rett, i tråd med fengselsvesenets formål og 

betingelser for disse reglene (?). Bestemmelsen står under overskriften ”basic principles”, 

som nr 4 av i alt 100 anbefalinger, noe som understreker dens grunnleggende betydning 

under dette regelverket. I preambelen til fengselsreglene står det også at reglenes formål 

                                                 
83 Europarådets anbefalinger, Rec (2006) 2, vedtatt 11. januar 2006, for den offisielle norske oversettelsen se 
www.kriminalomsorgen.no  
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blant annet er å skape realistiske grunnleggende kriterier rettet mot fengselsvesenet og de 

med ansvaret for inspeksjoner, forholdene og administrasjonen i fengselet kan gjøre gode 

vurderinger av utførelse og målbar progresjon mot høyere standarder.       

  

 

 

7.1 I hvilken grad er de norske tilsynsordningene i tråd med de europeiske 

fengselsreglene? 

Jon, bare å hoppe over 

I forarbeidene til Straffegjennomføringsloven henvises det til de europeiske 

fengselsreglene. Her fremkommer det at det antas at man her har ment personer som er 

uavhengig av fengselsadministrasjonen. Videre står det at arbeidsoppgavene til overnevnte 

inspektører skal i særlig grad være å undersøke hvorvidt fengslene ledes i samsvar med 

gjeldende lover og regler.   

 

 

En tolkning av lov, forskrift og tilhørende retningslinjer samt fengselsreglene viser at 

tilsynsrådene er gitt et vidt ansvarsområde. Dette gjelder både med hensyn til sakens art og 

muligheten og ansvaret for selv å ta opp kritikkverdige forhold.  

 

se videre HR resonnement i dom 2004- 927. 

 

hva med tidligere praksis, ved tilsynsrådene tilknyttet hvert fengsel og helsetilsynet, 

vedrørende tvang.? Hva med kontrollkommisjonen etter lov om psykisk helsevern…strl. § 

39? Hvem fører tilsyn med behandlingen av disse? 

• forvaltningsorgan, jf fvl. § 1…. uavhengighet 
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8 Det rettslige grunnlaget for Sivilombudsmannens tilsynsrolle 

8.1 Generelt 

Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen ble foreslått av Forvaltningskomiteen i 

sin innstilling fra 1958 (heretter kalt Innstillingen).84 Forslaget ble fremlagt som et ledd i 

utbyggingen av rettsikkerhetsgarantiene i forvaltningen og førte blant annet til lov om 

Stortingets ombudsmann for forvaltingen av 22. juni 1962 nr. 8 (ombml).85  

 

Det ble foretatt en del endringer i loven i 1980. I 1995 fikk ombudsmannsordningen også 

grunnlovsmessig forankring ved grl. § 75 l. I tillegg til den ovenfor nevnte loven, reguleres 

virksomheten av den instruks Stortinget selv fastsetter i plenum etter ombml. § 2 

(Instruksen), jf. omtalen av Instruksen foran i kapittel 5 punkt 5.1.4. Ombudsmannen blir 

valgt av Stortinget for fire år av gangen. Stortinget fastsetter Instruksen, men overprøver 

ikke ombudsmannens avgjørelser. Han utøver sitt verv selvstendig og uavhengig av de 

folkevalgte, jf. ombml. § 2.  

8.2 Ombudsmannens tilsynsolle 

Av grl. § 75 l, ombml. § 3 og Instruksen § 1, følger at ombudsmannens hovedoppgave er å 

søke å sikre at det i den offentlige forvaltning ikke øves urett mot den enkelte borger. 

Instruksen § 1 tilføyer at han også skal sikre at ”embets- og tjenestemenn og andre som 

virker i forvaltningens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter”. Selv om 

ordlyden i Istruksen kan trekke i retning av at ombudsmannen er gitt en generell 

tilsynskompetanse med hele forvaltningen, viser både forarbeidene og 

                                                 
84 se Forvaltningskomiteen innstilling, kapittel 16 III: En norsk ombudsmannsordning, 1958, s. 417.  
85 Hvilke andre lovendringer førte dette til 



 63

ombudsmannspraksis at tilsynet er begrenset til å gjelde feil og forsømmelser som rammer, 

eller kan ramme den enkelte borger.86 Denne praksisen har også fått støtte fra Stortinget.87  

 

Ombudsmannen har i tillegg en del sekundære formål og oppgaver. Dette innebærer blant 

annet å gi den enkelte borger generell veiledning og hjelp slik at forvaltningen oppleves 

bedre for den enkelte og slik at tillitt til systemet opprettholdes. Fordi ombudsmannen 

utfører sine oppgaver på vegne av Stortinget, avlaster også ombudsmannsordningen 

Stortinget for klager fra enkeltpersoner. Sivilombudsmannen er også høringsinstans for 

lover og forskrifter. 
 

Sivilombudsmannen skal gi Stortinget en årlig melding om sin virksomhet. Meldingen 

trykkes og offentliggjøres, jf. ombml. § 12. Ser man på årsmeldingen for 2003, har 

ombudsmannen kritiske bemerkninger til kriminalomsorgen på s. 174-181.88 Sakene 

gjelder blant annet plassering av domfelte på sikkerhetscelle ved gjennomføring av 

fengselsstraff etter strgjfl. § 38, samt reaksjoner på brudd ved gjennomføring av 

fengselsstraff etter straffegjennomføringslovens bestemmelser. 

 

8.3 Hvilken materiell kompetanse har Sivilombudsmannen til å føre tilsyn med at den 

innsatte og domfeltes rettsikkerhet blir ivaretatt? 

 

Ombudsmannsloven § 3 lyder slik: 

 

”§ 3. Formål 

Som Stortingets tillitsmann skal ombudsmannen på den måten som er fastsatt i 

denne lov og i hans instruks, søke å sikre at det i den offentlige forvaltning ikke øves urett 

mot den enkelte borger og bidra til at menneskerettighetene respekteres”   

 

                                                 
86 Se Forvaltningskomiteens innstilling s. 14 og 15 og Ot. prp. nr. 30 s. 7 
87 se blant annet Innst. O. nr. 15 for 1979-80 
88 Se årsmelding for 2003 dokument nr. 4 (2003-2004) 
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I følge bestemmelsen skal Sivilombudsmannen sikre at borgere ikke blir utsatt for urett fra 

det offentlige. Ordlyden er vid og setter ingen begrensninger med hensyn til hvem som skal 

beskyttes. Både juridiske personer, enkeltpersoner og grupper av enkeltpersoner er 

omfattet, uavhengig av om de er frihetsberøvet eller ikke.89 Ordlyden innebærer også at alle 

deler av offentlig forvaltning, også de deler av forvaltningen som primært driver 

foretningsmessig virksomhet, som for eksempel XXX kan kontrolleres.  

 

Noen begrensninger må imidlertid gjøres. Hovedformålet med ombudsmannens virksomhet 

er å sikre at det ikke utøves urett ovenfor den enkelte borger og det er således det offentlige 

forvaltningsorgan som er kontrollobjektet, jf. ombml. § 4 første ledd.90 Utenfor 

beskyttelsen faller forvaltningsorganene selv. (her ønsker boa eksempler) Det samme 

gjelder tvister mellom private. 

 

Av redegjørelsen over følger at kriminalomsorgens myndighetsutøvelse er innenfor 

ombudsmannens kontrollkompetanse. Dette innebærer at alle avgjørelser som fattes av 

KOA, KSF, regionene og de enkelte fengsler og friomsorgskontor og som berører 

rettigheter eller plikter til den innsatte eller domfelte, i all hovedsak er underlagt hans 

kontroll.  

 

 

Av ombml. § 4 annet ledd følger at noen deler av forvaltningen og den offentlige 

virksomhet faller utenfor ombudsmannens arbeidsområde. Bestemmelsen blir supplert av 

Instruksen § 2. For kriminalomsorgen og den innsatte eller domfelte har ombml. § 4 litra b 

og litra c mest betydning. Avgjørelser truffet i statsråd skal ikke kontrolleres av 

ombudsmannen. 91 Unntaket gjelder alle avgjørelser som treffes i statsråd.92 Av 

forarbeidene- hvor? følger at Bakgrunnen for at ombudsmannen ikke har hjemmel til å føre 

kontroll her er at Stortinget i stor grad selv fører kontrollen, både formelt ved 

                                                 
89 Se Eckhoff s. 471 
90 Se også ombudsmannens egne uttalelser i årsmeldingen for 1976 s. 47 
91 se Grl. §§ 12, 13. 
92 se blant annet Grl. § 28 og § 16-22.  
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gjennomgåelse av statsrådsprotokollen og ved interpellasjon og spørsmål fra 

stortingsmedlemmene.93 Unntaket i ombml. § 4 litra b får betydning for blant annet 

benådningssøknader. Av Grl. § 20 følger at det er Kongen i statsråd som har 

avgjørelsesmyndigheten. Det samme gjelder der den innsatte eller domfelte har klaget til 

statsråd på avslag på innsyn i forvaltningens dokumenter.94( De har jo i utgangspunktet 

partsinnsyn etter forvaltningslovens regler, se også strgjfl. § 7)  

 

 Ombml. § 4 litra c gjør unntak for domstolenes avgjørelser. Instruksen § 2 siste ledd 

utvider unntaket til også å omfatte ”avgjørelser som ved klage, anke eller annet rettsmiddel 

kan bringes inn for domstolen”. Av dette følger at det ikke kan klages over selve 

frihetsberøvelsen og tvangsmidler besluttet av domstolen. For den innsatte eller domfelte 

innebærer dette at blant annet beslutninger om at en person må sone en fengselsstraff eller 

sitte i varetekt, ikke kan behandles av ham. Det samme gjelder for restriksjoner som er 

pålagt som et ledd i varetektsforløpet, se blant annet strprl. § 186a. Utover dette kan 

ombudsmannen som utgangspunkt behandle alle vedtak som fattes ovenfor innsatte og 

domfelte og som knytter seg til gjennomføringen av varetekt, fengselsstraff og 

strafferettslige særreaksjoner. 

 

Ombudsmannens oppgave etter loven, er å søke å sikre at den offentlige forvaltning ikke 

øver urett mot den enkelte borger. 

 

Spørsmålet som reiser seg er hva som ligger i dette utrykket, og hva det innebærer for den 

innsatte eller domfelte? 

 

Urett er et vagt ord. Legger man en vid språklig forståelse av ordlyden til grunn, innebærer 

det at alt en person mener er etisk eller moralsk urettferdig, uriktig eller uforsvarlig skal 

kunne behandles av ombudsmannen. Ordlyden legger imidlertid opp til en viss 

individualisering og et krav om en viss konkretisering av den enkeltes interesser ovenfor 

                                                 
93 se Grl. § 30 
94 Se blant annet strprl. § 458 og offvl. § 9 tredje ledd. 
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forvaltningen. Forarbeidene sier ikke noe konkret om hvordan begrepet er å forstå men 

viser til § 10 om hva ombudsmannen har rett til å uttale seg om.95 Han kan ”påpeke at det 

er gjort feil eller utvist forsømmelig forhold”. Begrepet ”urett”, må således tolkes i lys av 

dette.  

 

Det ligger i kvalifikasjonskravet til å bli Sivilombudsmann, et signal om at han skal ha lov 

og rett som rettesnor for sin virksomhet. Etter ombml. § 1 andre ledd skal ombudsmannen 

”fylle vilkårene for å være høyesterettsdommer” og han må heller ”ikke være medlem av 

Stortinget”.  Det er nærliggende å legge til grunn at den urett personen føler seg utsatt for 

derfor skal kunne rettsliggjøres. Det er som hovedregel de individuelle sakene som skal 

behandles og den enkeltes interesser i forhold til forvaltningen som skal sikres.96 Han kan 

påpeke ethvert rettsstridig eller forsømmelig forhold som han finner godtgjort og 

ombudsmannen skal således imøtekomme den innsatte eller domfeltes behov for 

rettssikkerhet og rettsavklaring ut fra gjeldende rett.97 Gjeldene rett på et område er de 

rettslige normene som gjelder på dette området etter at alle relevante rettskildefaktorer er 

vurdert og veid opp mot hverandre.  En regel er gjeldende rett blant annet når den etter en 

konkret vurdering, anvendes og gis et bestemt innhold av domstolene.  

 

Domstolenes virksomhet gir med andre ord en mulighet for å prøve om noe er gjeldende 

rett, og vil derfor være bestemmende for ombudsmannens arbeidsområde. I dette ligger at 

innholdet av ombudsmannens arbeid ikke er statisk, men at formålsbestemmelsen gir 

utrykk for en rettslig standard som gjenspeiler den dømmende myndighets konklusjoner til 

enhver tid. Her mener BOA at jeg bør skrive om 

 

Dette innebærer at på kriminalomsorgen område skal ombudsmannen sørge for å føre 

kontroll med at kriminalomsorgen behandler de innsatte eller domfelte i tråd med det 

regelverk som gjelder for denne gruppen. Dette vil i første rekke dreie seg om 

                                                 
95 Se Ot. prp nr. 30 (1959-60) s. 8 
96 Innstillingen Forvaltningskomiteen s.18 
97 Se Innstilling fra forvaltningskomiteen s. 21 og Sivilombudsmannens egne uttalelser i forord til 
Årsmeldingen 2003. 
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straffegjennomføringsloven og forvaltningsloven med tilhørende forskrifter, samt 

retningslinjer og lokalt fastsatte regler. I tillegg skal ombudsmannen sørge for at innsatte og 

domfelte blir behandlet i tråd med de internasjonale menneskerettighetene. Dette er et felt 

som det er spesielt viktig at ombudsmannen fører kontroll med. Historien har vist at det er 

nettopp i institusjoner der folk er frihetsberøvet, at menneskerettighetsvernet i praksis har 

stått svakest. Det følger av ordlyden i ombml. § 3, sett i sammen med § 5 at når 

ombudsmannen undersøker klagesaker eller tar opp saker av eget initiativ vil en viktig del 

av hans kontrollrolle være å sørge for å avklare om forvatningen i tilstrekkelig grad har tatt 

hensyn til og fremmet vernet om de menneskerettighetene Norge er internasjonalt forpliktet 

til å respektere og sikre. Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett av 

21. mai nr.30 1999 (mnskrl) til formål å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett.98 

Fire menneskerettighetskonvensjoner skal i følge denne gjelde som norsk lov.99 Dette 

gjelder Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen av 4. november 1950 (EMK), FN 

konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter av 16. desember 1966 

(ØSK), FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter av 16. desember 1966 og FN 

konvensjonen om barns rettigheter av 20. november 1989 (BK).  I de tilfellene de 

inkorporerte konvensjonene gir den innsatte eller domfelte en konkret rettighet i forhold til 

staten, følger det allerede av ombudsmannsordningens formål, at disse konvensjonene 

inngår som en del av ombudsmannens rettsgrunnlag og hans arbeidesområde.100 Praksis fra 

ombudsmannen viser også at han har hatt stor fokusert på dette. ref?? jepp i følge Jon se 

årsmeldinger 

 

 

I 2003 gjorde Stortinget visse endringer i ombudsmannsloven og § 3 fikk en utrykkelig 

henvisning til menneskerettighetene. I følge ordlyden skal ombudsmannen ”bidra til å sikre 

menneskerettighetene”. Begrepet menneskerettigheter er ikke definert i bestemmelsen og 

kan også ut fra en ren språklig forståelse by på noen avgrensingsproblemer.  

                                                 
98 Se mnskrl. § 1 og NOU 1993:18 og Ot. prp. nr. 3 (1998-99) s???  
99 Se mnskrl. § 2 
100 Se Ot. prp. nr. 3 (1998-99) s. 11, og Innst. O nr. 26 (2003-2004) s. 2, se Årsmelding for 1990 s. 22, for 
1993 s. 273 og for 1998 s. 14  



 68

 

Spørsmålet som reiser seg er om denne endringen innebærer en utvidelse av 

ombudsmannens arbeidsområde på menneskerettighetsfeltet? 

 

Det ligger allerede i tolkningen av urett at også ikke- inkorporerte menneskerettigheter er 

en relevant rettskilde, når ombudsmannen vurderer om den frihetsberøvede er blitt 

behandlet i tråd med gjeldende rett, jf presumsjonsprinsippet. Av Grl. § 110c og mnskrl. § 

1 følger at kriminalomsorgen skal respektere og sikre menneskerettighetene. I følge 

forarbeidene hvilke, se note 97 gjelder ikke bare dette de inkorporerte 

menneskerettighetene, men alle de menneskerettighetighetskonvensjonene Norge har 

ratifisert. Formålet med grunnlovsbestemmelsen og menneskerettighetsloven var å bidra til 

å svekke den usikkerhet som i noen grad har hersket om menneskerettighetenes stilling i 

norsk rett, samt å øke kunnskap om dem og signalisere menneskerettighetenes viktige plass 

i norsk retts- og samfunnsliv. 101  Prinsippet om at norsk rett formodes å være i 

overensstemmelse med folkeretten, blir for ombudsmannen, som for domstolene, både en 

kvalifikasjonsnorm og en angivelse av menneskerettighetenes vekt, for når han fører 

kontroll med at kriminalomsorgen ikke utøver urett mot innsatte eller domfelte. Ved denne 

vurderingen vil alle menneskerettighetene ha relevans, også de som i dag bare er 

anbefalinger. (se ovenfor, under 2.1.2 og 2.1.5)?  

 

Av dette følger at Sivilombudsmannen skal føre kontroll med at kriminalomsorgen tar 

tilbørlig hensyn til menneskerettighetene både ved utarbeidelsen av lovforslag og, ved 

tolkningen av straffegjennomføringsloven. Praksis fra ombudsmannen selv viser også at 

han fører tilsyn med at kriminalomsorgen holder seg innenfor de rammene 

menneskerettighetene setter. Den kanskje største undersøkelsen som har blitt gjort i 

tilknytning til dette var i 1997. Sivilombudsmannen gjorde her en større undersøkelse rundt 

bruken av politiarrest ved varetektsfengsling. De generelle forholdene i henholdsvis Oslo 

Kretsfengsel og Bredveit fengsel, ble også vurdert. Ombudsmannen vurderte her både 

praksis og lovverk opp mot EMK, SP, De europeiske fengselsreglene, samt uttalelser fra 
                                                 
101 Se NOU 1993: 18 s. 156 flg. og Ot. prp. nr. 3 (1989-1999) s. 60 og Møse, 2002 s. 181 
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den Europeiske torturovervåkningskomiteen. 102 I 2004 ble kriminalomsorgen bedt om å 

redegjøre for praksisen med å plassere flere innsatte på samme celle. Her vurderte 

ombudsmannen denne praksisen både opp mot EMK art 8 og de europeiske 

fengselsreglene. Den siste i rekken av uttalelser fra ombudsmannen knytter seg til 

besøksreglene i straffegjennomføringsloven § 31 og forskriften § 6-10. 

Straffegjennomføringsloven og forskriften til loven påla strengere besøksregler for 

forsvarer som ikke var offentlig oppnevnt. Ombudsmannen ba kriminalomsorgen å 

redegjøre for dette regelverket opp mot EMK artikkel 8, rett til privatliv. Resultatet ble at 

loven og forskriften på dette punktet måtte endres. 

 

Spørsmålet som reiser seg er om tilføyelsen i ombml. § 3, var ment å være en utvidelse av 

ombudsmannens kontroll til også å innebære et mer generelt tilsyn med at blant annet 

kriminalomsorgen respekterer og sikrer menneskerettigheter? 

 

Stortingsmelding nr. 21 (1999-2000), handlingsplan for menneskerettigheter, var et uttrykk 

for Regjeringens helhetlige tilnærming til og fokusering på arbeidet med 

menneskerettigheter. Det var også en naturlig oppfølging av NOU1993:18, samtidig som 

Regjeringen ved meldingen ønsket å invitere Stortinget til ny gjennomgang av norsk 

menneskerettighetspolitikk.103 I meldingen ble Ombudsmannen nevnt som en ordning som 

spiller en sentral rolle i å kontrollere at norske myndigheter oppfyller sine 

menneskerettighetsforpliktelser og ved behandlingen av meldingen i Stortinget tok flertallet 

i utenrikskomiteen opp spørsmålet om å styrke kontrollen med forvaltningen i forhold til 

mulige brudd på menneskerettighetene. 104  

Boa: var varsom med å legge for mye ”rettslig” i stortingsmeldingen. Reagerer også på 

hvilke rettskilder som kommer først og sist i denne drøftelse.  

Som en oppfølging av meldingen ble det blant annet gjort endring i ombml. § 3 og 

ombudsmannen skal ”bidra til at menneskerettighetene respekteres”, ble føyd til. Jon: ber 

meg se om jeg kan stramme inn fremstillingen noe her. Jeg tar nevner dette også foran(to 
                                                 
102 Se årsmelding fra 1997 s. 38 flg 
103 Se St. melding nr. 21 (1999-2000) kapittel 1  
104 Se St. meld. nr. 21 (1999-2000) s. 25 
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sider ovenfor) Ordlyden isolert er generell og kan tolkes i retning av en videre 

tilsynskompetanse på menneskerettighetsområdet, jf. ”bidra til”. I forarbeidene til 

endringen ble det uttalt at formålet med tilføyelsen var å understreke at vern om 

menneskerettighetene skulle være et viktig saksfelt for ombudsmannen og markere 

menneskerettighetenes betydning. I tillegg skulle det være en informasjon til den enkelte 

borger og konkret påminnelse til forvaltningen.105 Det ble videre presisert at 

menneskerettighetene utgjør en viktig del av individenes rettsbeskyttelse og at de 

menneskerettighetskonvensjonene som er gjort til en del av norsk rett har stor betydning for 

borgernes rettsstilling, på ulike rettsområder.106 Forarbeidene sier derimot ikke noe om 

hvordan ombudsmannen mer spesifikt skal bidra.  

 

Forarbeidene og ombudsmannens egen praksis peker imidlertid i retning av at det ved 

lovendringen ikke var ment å tillegg ombudsmannen en videre tilsynskompetanse, enn det 

som allerede fulgte av bestemmelsen. Ved behandlingen i Lagtinget ble ombudsmannen 

oppfordret til å kommentere forslaget til endring. Han gav selv utrykk for at tilføyelsen i 

ombml. § 3 skulle ha til formål å tydeliggjøre menneskerettighetenes betydning, samtidig 

som det skulle være en informasjon både til publikum og til forvaltningen om at hans 

oppgaver også omfattet dette feltet. Komiteens medlemmer sluttet seg til denne forståelsen 

ved innstillingen til Odelstinget men konkretiserte ikke nærmere hvordan denne 

tilsynskompetansen skulle utøves. Forvaltningskomiteen vurderte, ved sin innstilling i 1958 

nøye hvilken tilsynskompetanse ombudsmannens burde ha etter ombml. § 3. 

 

Det ble uttalt at hans oppgave skal være en etterfølgende kontroll med forvaltningen, og 

ikke gå inn som ”et nytt ledd i det bestående forvaltningsapparat”.107  I spesialmerknadene 

til § 3 uttales det blant annet at bruken av ordet ”tilsyn” ville kunne gi ombudsmannen en 

bredere kompetanse enn det som var ønskelig. Han skulle blant annet ikke ha mulighet til å 

ta stikkprøver eller annen tilfeldig kontroll. Sivilombudsmannen har selv gitt utrykk for at 

han ved klage har mulighet til å gi den enkelte informasjon om hans eller hennes 
                                                 
105 Se Innst. O nr. 26 (2003-2004) sidehenvisning 
106 Se Innst. O. nr. 26 (2003-2004) sidehenvisning 
107 Innstilling fra Forvaltningskomiteen s. 14 og 15 og Ot. prp. nr. 30 s. 18.  
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rettsstilling i lys av det som følger av menneskerettighetskonvensjonene.108 Det er mye som 

tyder på at dersom det skulle være ønskelig fra lovgivers side å utvide kontrollkompetanse, 

ville lovgiver ha uttalt seg klarere og mer konkret om dette i forarbeidene til endringen i 

ombml. § 3.   

 

I utgangspunktet omfattes alle forvaltningens avgjørelser og handlinger av ombudsmannens 

kontroll. For kriminalomsorgen innebærer det at enkeltvedtak som blir fattet med hjemmel 

i straffegjennomføringsloven og tilhørende forskrifter og retningslinjer omfattes. Dette 

gjelder uavhengig av hvem i kriminalomsorgen som fatter avgjørelsen. Det samme gjelder 

revidering og utarbeidelse av nye lover, forskrifter og retningslinjer, samt andre 

internrettslige bestemmelser eller beslutninger, handlinger eller unnlatelser som blir tatt i 

den vanlige fengselsdriften og som har virkning for den innsatte eller domfelte. På 

menneskerettighetsområdet innebærer hans kompetanse en kontroll med at 

kriminalomsorgen ed sine vedtak respekterer og sikrer menneskerettighetene, samt en 

kontroll med at gjeldene lover og forskrifter er i tråd med menneskerettighetene. I tillegg 

fører han tilsyn med fengslenes byggmessige forhold og fasiliteter. Ser man i registeret 

over saker referert i meldingen for 1978- 2003, har ombudsmannen sett på alt fra iverksatte 

tvangstiltak etter strgjfl. §§ 29 og 38 til arbeids- og aktivitetstilbud og telefonkvoter for 

innsatte, jf. strgjfl. §§ 3 og 18.   

 

8.4 Hvilke sider av fangesaksbehandlingen kan Sivilombudsmannen prøve? 

 

Etter ombml. § 10 andre ledd kan ombudsmannen påpeke at det i forvaltningen er ”gjort 

feil eller utvist forsømmelig forhold”.  Forarbeidene uttaler at ombudsmannen i første rekke 

skal kunne uttale seg om direkte feil, uriktig lovanvendelse eller gal bevisbedømmelse, 

unnlatelser og sendrektighet eller feil ved saksbehandlingen.109 BOA reagerer på at det sår 

bevisbedømmelse i forarbeidene. Dette må sjekkes. Hovedregelen er at ombudsmannen 

                                                 
108 Se årsmelding (2002-2003) s. 17 
109 Se Ot. prp. nr. 30 (1959-60) s. 8 
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normalt skal nøye seg med å gi en begrunnet redegjørelse for de feil eller forsømmelser han 

mener forvaltningen har begått i en klagesak. Justisdepartementet foreslo en endring i 

forvaltningskomiteens utkast på dette punktet, for å understreke forutsetningen om at 

Ombudsmannen normalt ikke skulle uttale noe om konklusjonen i forhold til innholdet av 

en truffen avgjørelse. 110 Dette har også ombudsmannen fulgt opp i praksis. For 

Kriminalomsorgen innebærer dette at han i brev, redegjør for kritikkverdige forhold og ber 

dem se på saken på nytt eller oppfordrer til en klargjøring av regelverket eller sikre bedre 

interne rutiner. Han har også ved flere anledninger konkludert med at han ønsker å følge 

saken nøye, da ofte i forbindelse med forestående fengselsbesøk.111  

 

Ombudsmannsloven § 10 andre ledd hjemler også ombudsmannens mulighet til å uttale seg 

om konklusjonen av feil eller forsømmelse fra forvaltningens side. Av ordlyden følger at 

dersom han finner at en avgjørelse er ”ugyldig, klart urimelig eller klart strir mot god 

forvaltningspraksis”, har han mulighet til å gi utrykk for dette. Det er naturlig å tolke en 

”ugyldig” avgjørelse som de vedtak domstolen ville ha underkjent som ugyldig etter de 

forvaltningsrettslige reglene om dette.112 BOA vil ha mer redegjørelse for dette!  

 

Praksis fra Sivilombudsmannen viser at muligheten til å gi utrykk for at en 

forvaltningsavgjørelse er ugyldig sjelden brukes og dette er også i tråd med de intensjoner 

lovgiver hadde.113 I spesialmerknadene til § 10, uttalles det at Ombudsmannen normalt ikke 

skal uttale noe om konklusjonen i forhold til innholdet av en truffet avgjørelse. Vider heter 

det:  

 

”Men vis han kommer til at en avgjørelse er ugyldig enten på grunn av saksbehandlingsfeil 

eller på grunn av feil ved innholdet (..), skal han kunne gi utrykk for dette. 114  

                                                 
110 Se Innstillingen fra forvaltningskomiteen s. 18 og 23 og sammenlign med Ot. prp. nr. 30 (1959-60) s. 20 
og 23.  
111 Se Årsmelding for 2004, dokument nr. 4 (2004-2005) s. 157-164, Årsmelding for 2003, dokument 4 s.178-
180. 
112 Se Eckhoff s 423 flg, komf. Andenæs s. 293 som begrenser ugyldighet til skjønnsmangler.   
113 Her på jeg vise til praksis fra sivilombudsmannen og referanser til hvor lovgiverviljen kommer til utrykk 
114 Se Ot prp. nr. 30 (1959-60) s. 21 
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Med ”klart i strid med god forvaltningspraksis” menes i forvaltningsretten en 

skjønnsmessig rettslig standard for hva som er god saksbehandling og forvaltningsskikk. 

De fleste av reglene er fastsatt i forvaltningsloven som i hovedtrekk også gjelder for de 

vedtak som fattes av kriminalomsorgen, se om unntak strgjfl. § 7. Her kan også uskrevne 

regler komme inn som tolkningsmoment og har også for ombudsmannen vært et 

selvstendig grunnlag for kritikk av forvaltningen.115  

 

Ordlyden i ombml. § 10 andre ledd trekker i retning av at ombudsmannen ikke bare må 

holde seg strengt til de rettslige sidene av kriminalomsorgens avgjørelser eller handlinger. 

Lovteksten gir ombudsmannen mulighet til å peke på at det er ”utvist forsømmelige 

forhold”, gi utrykk for at en avgjørelse er ”klart urimelig, eller klart strir mot god 

forvaltningsskikk” eller at det ”knytter seg begrunnet tvil til forhold av betydning for 

saken”. Dette selv om han mener at avgjørelsen i seg selv ikke er ugyldig. ”Knytter seg 

begrunnet tvil til forhold av betydning” trekker i retning av at ombudsmannen skal ha 

kompetanse til å uttale seg om forvaltningens skjønnsutøvelse. Spørsmålet som reiser seg 

er i hvor stor grad kan han uttale seg? Innebærer dette at ombudsmannen har materielle 

kompetanse til å uttale seg om alle sider av kriminalomsorgens fattede avgjørelser?   

 

I spesialmerknadene til § 10 i Innstillingen ble spørsmålet om ombudsmannen skulle 

tillegges kompetanse til å uttale seg om forvaltningens skjønnsutøvelse reist. I forslaget 

uttales det at Sivilombudsmannen bør ha samme materielle kompetanse som domstolene 

har ovenfor forvaltningen. Det uttales i innstillingen:  

 

”Foreligger det et tilfelle av maktmisbruk, må ombudsmannen naturligvis ikke legge 

fingrene imellom.. Det foreligger da en rettslig feil – en ulovlighet - og han må for så vidt 

ha like utstrakt kompetanse som domstolene har når en sak bringes inn til rettslig 

prøving”. 116 

                                                 
115 Se Ombml. 1997 s. 140 
116 Se Innstillingen fra forvaltningskomiteen s. 453 flg 
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Videre i innstillingen ble det vurdert hvor vidt ombudsmannen også skulle ha mulighet til å 

uttale seg om hensiktsmessigheten eller rimeligheten av forvaltningens vedtak: 

  

”Det kan gjøres innvendinger av atskillig vekt mot at ombudsmannen også skal behandle 

den helt skjønnsmessige side av en forvaltningsavgjørelse. Ombudsmannen skal ikke være 

en overordnet forvaltningsmyndighet. (…). På den annen side lar det seg ikke nekte at den 

enkelte nettopp når det gjelder forvaltningsskjønnet kan ha behov for å få en instans 

utenfor forvaltningen til å se på saken. (…). Det riktige synes derfor å være at man ikke i 

loven avskjærer ombudsmannens rett til også å behandle og si sin mening om 

forvaltningsskjønnet, dersom han finner grunn til det.” 

 

I Ot. prp. nr. 30 (1959-60) uttaler departementet at de mente det var betenkelig å gi 

Ombudsmannen så vid kompetanse, og det ble gjort endringer i forvaltningskomiteens 

lovforslag. Departementet uttalte blant annet:  117 

 

(…). Etter departementets forslag til § 10 i lovutkastet skal Ombudsmannens kompetanse 

når det gjelder å uttale kritikk over innholdet av trufne avgjørelser være avgrenset til en 

kontroll med lovligheten i videste forstand. For så vidt skjønnsmessig avgjørelser angår vil 

dette bety at han på samme måte som domstolen kan slå ned på tilfelle hvor avgjørelsen må 

anses som ugyldig fordi skjønnet er vilkårlig eller motivert av hensyn som faller utenfor 

loven.”. 

 

Som forarbeidene og diskusjoner under forberedelsen av loven viser, var det ikke ønskelig 

at ombudsmannen skulle ha for vid kompetanse til å uttalte seg på områder loven gir 

forvaltningen en skjønnsfrihet (hensiktsmessighetsskjønnet). Jon ber meg ta inn en 

henvisning til sitatet ovenfor istedenfor å skrive Årsak…, for det står der.. Årsaken til dette 

var blant annet at ombudsmannsordningen ikke skulle være en overordnet 

forvaltningsmyndighet, noe som kunne skade tjenestemennenes selvstendighet og 
                                                 
117 Se Ot. prp. nr. 30 (1959-60) s. 20 
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uavhengighet i arbeidet. I tillegg kunne dette vanskeliggjøre vektleggingen av mer 

generelle målsetninger bak skjønnsutøvelsen.118  

 

Hovedregelen for ombudsmannens kompetanse til å uttale seg om forvaltningsvedtak 

følger etter denne redegjørelsen, domstolenes kompetanse. Han skal således kunne uttale 

seg om kriminalomsorgens lovtolkning saksbehandling og subsumsjon, i tillegg til å kunne 

uttale seg i de tilfellene det foreligger maktmisbruk fra kriminalomsorgens side. I dette 

ligger at ombudsmannen ikke skal begrense sine uttalelser dersom det foreligger 

myndighetsmisbruk, ved at forvaltningen for eksempel har utvist vilkårlig skjønn eller 

foretatt en usakelig forskjellsbehandling mellom innsatte eller domfelte. 

 

Hva med bruddsaker? jf. Jan Erik Sandli, jf. tvml. kap.33 administrative frihetsinngrep. 

Reelle hensyn tilsier at ombudsmannen burde kunne prøve dette. Domstolen har komp til 

det….tanken bak: høy grad av rettsikkerhet og best mulig avgjørelser i som griper sterkt 

inn i enkeltmenneskers liv. Jon spør hva man mener med bruddsaker 

 

Ombudsmannen har også fulgt opp dette i praksis og vært forsiktig med å trå forvaltningen 

for nær.119 BOA mener at dette spørsmålet bør utvikles mer - Sentralt spørsmål 

 

Ombudsmannens praksis viser likevel at han i enkelte tilfeller går noe lengre i å prøve 

skjønnsmessige ord og utrykk, enn det domstolen gjør.120 BOA mener jeg bør redegjøre for 

domstolskontroll...spør Jon. Hovedregelen for prøving av det så kalte subsumsjonsskjønnet, 

er at både domstolen og Sivilombudsmannen skal kunne prøve kriminalomsorgens 

lovanvendelse i det enkelte tilfelle, med mindre det foreligger særlige holdepunkter for en 

annen løsning.121  

 

                                                 
118 Backer i Lov og Rett 1993 s. 14flg.  
119 Se ombudsmannens egne uttalelser i årsmelding 1997 s. 9 
120 Se nærmere om domstolskontroll med forvaltningen i Eckhoff, 2003 s 337 flg. Se også Andenæs i Lov og 
Rett 1988 s. 525 og Backer i Lov og Rett 1993 s. 3 flg.  
121 Se Rt. 1995 s.1427 og blant annet Rt. 1998 s. 1795 og Rt. 2000 s. 591, 
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Domstolens prøving av subsumsjonsskjønnet er derimot ikke alltid like intens, og der loven 

bruker vage ord og utrykk har domstolen i praksis ikke alltid utnyttet denne 

prøvingsadgangen fult ut.122 BOA mener jeg bør redegjøre for dommene. Ombml. § 10 

tredje ledd, siste pkt gir ombudsmannen kompetanse til å gjøre vedkommende 

forvaltningsorgan oppmerksom på at han mener ”det knytter seg begrunnet tvil til forhold 

av betydning for saken”. Dette gjelder både rettslige og faktisk tvil eller tvil som måtte 

knytte seg til skjønnsmessige sider ved en avgjørelse. Ombudsmannen har i praksis ikke 

latt seg begrense av vage ord eller utrykk i straffegjennomføringsloven og har prøvet 

kriminalomsorgens subsumsjonsskjønn fult ut.  

   

Ombudsmannen har ved flere anledninger konkludert med at det har knyttet seg begrunnet 

tvil til fengselsmyndighetenes subsumsjon. Sak 26- 0486 (her er det noe galt med ref) 

dreide seg om en del innsatte som ble overført fra Oslo kretsfengsel til Åna kretsfengsel.123 

A gjorde gjeldende at hans svoger var dødssyk, og at det var viktig å være i nærheten av 

ham. Ombudsmannen uttalte seg både om saksbehandlingen og om fengselsmyndighetenes 

realitetsavgjørelse og fant at det knyttet seg ”begrunnet tvil” til fengselsmyndighetenes 

avslag. Om realitetsavgjørelsen uttalte ombudsmannen blant annet: 

 

”Jeg har som nevnt ikke funnet grunn til å reise innvendinger mot de generelle kriteriene, 

selv om de med fordel kunne ha fremgått av fengselsmyndighetenes vedtak i saken. Men jeg 

finner grunn til å reise spørsmål om i hvilken grad ”sosiale grunner” har blitt vektlagt i 

saken her, når det ikke ble ansett tilstrekkelig et en nærstående var dødssyk.” 124 

 

Fengselsstyret hadde i redegjørelsen til ombudsmannen opplyst at de kjente til svogerens 

sykdom, da klagen ble behandlet.  

 

Ombudsmannen uttalte videre: 

                                                 
122 Se blant annet Rt. 1954 s. 989 og Rt. 1979 s. 1179 se motsatt i Rt. 2000 s. 591 
123 I forbindelse med regionaliseringen i 2001 ble det bestemt at alle kretsfengsel og landsfengsel skulle hete 
fengsel. Denne termen ble fulgt opp i den nye straffegjennomføringsloven.    
124 Se Årsmelding, Dokument nr. 4 (1997-98) s. 206. 
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”Når slike ”sosiale grunner” foreligger, må det i alle fall kreves at det fremgår av vedtaket 

i saken hvilke andre individuelle grunner som tilsier at akkurat A var blant dem som burde 

overføres. Jeg kan ikke se at fengselsmyndighetene, verken i vedtakene eller i redegjørelsen 

for ombudsmannen, har angitt slike individuelle og tungtveiende grunner”.125 

  

I denne konkrete saken var klageren løslatt, og ombudsmannen påpekte at det på grunn av 

dette ikke var noe grunn til å be om at saken ble behandlet på nytt av 

fengselsmyndighetene. Praksis knyttet til saker der ombudsmannen konkluderer med at det 

knytter seg begrunnet tvil til en avgjørelse, ender slik redegjort for over under 4.2 ofte med 

at ombudsmannen ber forvaltningsmyndigheten om å se på saken på nytt.126  

 

8.4.1 Hvilken betydning har begrensingene i kompetanse til å prøve 

hensiktsmessighetsskjønnet for innsatte og domfelte? BOA mener jeg ikke besvarer 

dette spørsmålet 

 

Straffegjennomføringsloven inneholder mange slike ”kan” regler hvor kriminalomsorgen, 

og da fortrinnsvis den enkelte fengselsbetjent (?) bestemmer om de ser det som nødvendig 

å bruke den kompetansen kriminalomsorgen har fått eller ikke i det enkelte tilfelle. 

Ombudsmannen kan ikke ta standpunkt til hensiktsmessigheten eller rimeligheten av den 

avgjørelsen som fattes, dersom ikke avgjørelsen skulle være fattet på bakgrunn av et klart 

urimelig eller vilkårlig skjønn.127 Dette har betydning for innsatte og domfelte fordi 

straffegjennomføringsloven gir kriminalomsorgen mange muligheter til skjønnsutøvelse 

ovenfor innsatte og domfelte, som det ikke er enkelt å prøve. Denne kompetansen spenner 

seg fra regionenes kompetanse til å velge hvilket fengsel den domfelte skal starte å sone 

fengselsstraff i, jf. strgjfl. § 10, se § 6, til det enkelte fengselets mulighet til å bestemme 

over den innsattes private eiendeler, bruk av tvangsmidler i fengselet eller bestemmelser 

                                                 
125 Se Årsmelding, Dokument nr. 4 (1997-98) s. 207 
126 Se blant annet sak 1999-70 og sak 2002- 2261 
127 Se mer om myndighetsoverskridelse i Eckhoff 2003 s. 362.   



 78

om utelukkelse fra fellesskapet som forebyggende tiltak, se lovens §§ 26 og 38.128 Dersom 

lovens vilkår er oppfylt, er det således kriminalomsorgen selv som bestemmer om den 

ønsker å iverksette det enkelte tiltak ovenfor den innsatte eller ikke, og det er ikke opp til 

ombudsmannen å vurdere om avgjørelsene som blir tatt, er hensiktsmessige eller rimelige i 

det konkrete tilfelle.  

 

På den ene siden kan det, slik domstolen selv argumenterer med, hevdes at ombudsmannen 

ikke har forutsetninger for å kunne prøve hensiktsmessighetsskjønnet, og at 

kriminalomsorgen er nærmere til å kunne ta denne avgjørelsen i det enkelte tilfellet. På 

samme tid kunne det være hensiktsmessig at ombudsmannen kunne uttale seg, også om i 

hvilken grad han mente vurderingen fremsto som hensiktsmessig i det enkelte tilfelle, fordi 

slik det er i dag er det ingen som prøver alle sidene av kriminalomsorgens vedtak.     

 

 

8.5 I hvilken grad er kriminalomsorgen bundet av ombudsmannens uttalelser?    

       

I følge ombml. § 10 første ledd har ombudsmannen rett til ”å uttale” sin mening om forhold 

som går inn under hans arbeidsområde. Det følger av en naturlig språklig forståelse av 

ordlyden at ombudsmannen skal kunne gi utrykk for sin mening, men ikke ha mulighet til å 

treffe rettslig bindende avgjørelser ovenfor forvaltningen eller den innsatte eller domfelte. 

Denne tolkningen støttes også av forarbeidene der et viktig spørsmål var å vurdere hvilke 

sanksjonsmidler ombudsmannen skulle kunne bruke. Det ble konkludert i tråd med en 

naturlig språklig forståelse av ordlyden at han verken skal kunne tiltale eller reise 

tjenestesak mot noen eller gi forvaltningen pålegg om å endre en avgjørelse. Dette er også 

fulgt opp i praksis.  

  

Ombudsmannsordningen hviler på en forutsetning om at forvaltningen skal rette seg etter 

ombudsmannens uttalelser. Dersom kriminalomsorgen ikke gjør dette har han likevel et 

                                                 
128 Se f. eks. sak 2002-2261 
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visst pressmiddel. For det første har han adgang til å offentliggjøre undersøkelser og 

resultatene av dem. I tillegg kan han også anbefale søksmål, og gjennom dette sikre 

klageren fri rettshjelp.129 I blant kan også Ombudsmannen stille så strenge krav til 

begrunnelsen av skjønnsmessige avgjørelser at forvaltningen bare kan tilfredsstille 

ombudsmannen ved å akseptere hans synspunkt.130 BOA mener jeg bør problematisere 

dette mer. 

 

Realiteten i dette er at ombudsmannen ikke selv kan endre eller omgjøre 

kriminalomsorgens avgjørelser dersom han mener den har gjort feil eller forsømmelser 

ovenfor den innsatte eller domfelte. Han kan derimot oppfordre 

kriminalomsorgsmyndighetene til å endre sitt vedtak eller se på saken på nytt, og selv om 

det er opp til myndighetene om de ønsker å følge hans anbefalinger, viser praksis at de 

lojalt følger opp ombudsmannens avgjørelser.131  

  

8.6 Ombudsmannens adgang til å ta opp saker av eget tiltak 

 

Ombudsmannsloven § 5 lyder:  
 

” Grunnlaget for arbeidet 

     Ombudsmannen kan ta saker opp til behandling enten etter klage eller av eget tiltak” 

 

 

I det videre vil jeg redegjøre for ombudsmannens kompetanse til av eget tiltak å føre 

kontroll med ivaretakelsen av den innsatte og domfeltes rettssikkerhet. Jeg vil i del to av 

oppgaven, komme tilbake til den mulighet innsatte og domfelte selv har til å klage til 

ombudsmannen, som et moment i en bredere vurdering av om den innsatte og domfeltes 

                                                 
129 Se lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp 
130 Denne praksisen blir kritisert av Backer i Lov og Rett 1993 s. 14 
131 sett inn referanse til saker 
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rettssikkerhet blir tilstrekkelig ivaretatt med de tilsynsorganene som fører kontroll med 

norske fengsler i dag. Avhenger av hvordan jeg legger opp oppgaven 

 

Ordlyden i ombml. § 5 gir ombudsmannen kompetanse til å ta opp saker av eget initiativ, 

men sier ingenting om hva han skal ta opp eller hvordan han skal eller kan gjøre dette. 

Ordlyden isolert gir således lite veiledning. ”Saker” peker i retning av at han skal ha 

mulighet til å se på noe mer enn forvaltningens enkeltvedtak. Denne forståelsen er i tråd 

uttalelser i Innstillingen, der det ble uttalt at formålet med bruken av ordet ”saker”, var å 

innbefatte også saker av mer generell karakter.132 Denne forståelsen ble også lagt til grunn i 

Ot. prp. nr 30.133 

 

 Bestemmelsen må leses i lys av ombml. §§ 3 og 4, samt Instruksen §§ 8 og 6. 

 

Instruksen § 8 lyder: 

 

”§ 8. Saker som opptas av eget tiltak. 

Når Ombudsmannen finner grunn til det, kan han ta saksbehandlingen, avgjørelser 

eller andre forhold opp til nærmere undersøkelse av eget tiltak. Bestemmelsene i § 6 første, 

annet og fjerde ledd får tilsvarende anvendelse ved slike undersøkelser”.  

 

Også ordlyden i Instruksen gir ombudsmannen selv rett til å bestemme om han ønsker å ta 

opp en sak av eget tiltak eller ikke, og den stiller han meget vidt med hensyn til hva han 

kan ta opp.  Dersom forvaltningens saksbehandling, avgjørelser eller andre forhold gjør det 

nødvendig, kan han selv ta avgjørelsen om han finner grunn til å se nærmere på saken. Selv 

om ombudsmannens hovedoppgave er å behandle klager som kommer inn til ham, uttales 

det i spesialmerknadene til ombml § 5, at ombudsmannen ikke skal være avskåret fra å ta 

opp saker av eget initiativ.134 Dersom han gjennom aviser eller ved inspeksjoner eller 

besøk, blir oppmerksom på forhold som gjør det naturlig å gripe inn, har han mulighet til å 
                                                 
132 Se særtrykk til forvaltningskomiteens innstilling, 1958 s. 19.  
133 se Ot. prp. nr. 30 (1959- 1960) s. 16-17.  
134 Se Ot. prp. nr. 30 (1959- 1960) s. 16-17 og nedenfor referert sak. 
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gjøre dette. Bestemmelsen gir ham derfor mulighet til å ”sile” saker for å unngå at saker av 

reell liten betydning for den berørte eller som er av begrenset prinsipiell eller praktisk 

betydning, blir behandlet. Noen avgrensninger må derimot gjøres. Det er naturlig å se 

ombudsmannens kompetanse i tråd med hva han har rett til å uttale seg om etter ombml. § 

10 og hans arbeidsområde etter ombml. § 3. Dette innebærer at hans kompetanse til å 

undersøke av eget tiltak skal dreie seg om rettslige sider ved kriminalomsorgen og han skal 

unngå å uttale seg om hensiktsmessigheten av enkeltvedtak kriminalomsorgen fatter. I 

tillegg begrenses hans initiativ av at han må varsle fengselsmyndighetene om sine besøk, 

slik at kontrollen ikke bærer preg av stikkprøver, eller tilfeldig kontroll (se om dette under 

punkt 4.2, stemmer dette?).  

 

For kriminalomsorgen har dette den konsekvens at det i utgangspunktet ikke stilles krav til 

at en innsatt eller domfelt må ha en viss tilknytning til saken for at ombudsmannen skal 

kunne se nærmere på den og han kan selv vurdere ulike tema i fengselet. Det mest 

praktiske er trolig likevel at han får informasjon om forhold gjennom den konkrete 

klagebehandlingen eller media, og som han ut i fra det ønsker å se nærmere på.135  

 

Frem til 1990 spilte bestemmelsen om ombudsmannens kompetanse til å ta opp saker av 

eget initiativ, liten praktisk rolle. Derimot viser praksis gjennom årsmeldingene for 1990 og 

frem til i dag at hans kompetanse på dette området har fått større betydning.  På 

kriminalomsorgens område har Sivilombudsmannen blant annet sett på regelverket knyttet 

til prøveløslatelse etter straffegjennomføringsloven og spørsmålet om tilbakevirkning, 

undersøkelse av soningsforhold, forhold knyttet til kontaktbetjentarbeid og informasjon og 

kommunikasjon.136 Av arbeidsmessige grunner foretar ikke Sivilombudsmannen befaring i 

enkeltsaker, men foretar hvert år inspeksjoner i lukkede institusjoner, slik som fengsler og 

psykiatriske sykehus. Disse har primært hatt til formål å gi et generelt grunnlag for 

                                                 
135 Se sak 2004/3169, oppfølging av besøk ved Ullersmo fengsel 20. september 2005 
136 se sakene 03/178, 93/103 og 04/ 3169 
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ombudsmannskontrollen og for kriminalomsorgens del, å informere om 

ombudsmannsordningen og holde kontakt med de innsatte og domfelte.137 

Når ombudsmannen har kompetanse til å ta saker opp av eget initiativ er dette noe som 

skiller ham fra domstolsbehandlingen og som letter en systemkontroll. 138 

 

8. mars 2005 hadde ombudsmannen et større besøk i et norsk fengsel. (Jon ber meg sjekke 

om dette stemmer, når jeg leverer, BOA, dette stemmer ikke). På Ullersmo fengsel hadde 

han blant annet møte med Kontaktutvalget for de innsatte (KU). På bakgrunn av det som 

kom frem av møtet, og øvrig informasjon gitt under dette besøket, tok ombudsmannen av 

eget initiativ kontakt med fengselsmyndighetene. Han ba blant annet om en skriftlig 

redegjørelse på forhold knyttet til kontaktbetjentordningen, informasjon og 

kommunikasjon. Han stilte blant annet spørsmål ved om kontaktbetjentordningen ved 

fengselet fungerte tilfredsstillende, og om informasjonen fra fengselet og 

kommunikasjonen mellom fengselet og KU var gode nok. I sitt avsluttende brev til 

Ullersmo uttalte ombudsmannen blant annet følgende:139 

 

”Spørsmålene som har vært tatt opp med fengselet er av generell karakter. Jeg har på 

bakgrunn av undersøkelsene i saken derfor ikke grunnlag for å uttale meg om konkrete 

enkeltsaker ved fengselet. Det vil måtte bero på en individuell vurdering av det enkelte 

tilfellet. Jeg vil imidlertid komme med noen generelle bemerkninger til de forhold som har 

vært tatt opp herfra” 

 

Ombudsmannen kommenterte vider blant annet kontaktbetjentordningen, informasjon og 

kommunikasjon fra fengselet til de innsatte, kontroll av kommunikasjon med oppnevnt 

forsvarer eller annen advokat og tilgang på informasjon til de innsatte om fremgangsmåten 

ved klage til 0mbudsmannen.    

Se 1990 s. 10: generelle uttalelser, hvorfor henviser jeg til dette? Referer til flere saker! 

                                                 
137 se lov og rett 1993 s. 3 flg.  
138 Se blant annet Sivilombudsmannens gjennomgåelse i 1981- 1982 av Landbruksdepartementets klagesaker 
etter konsesjonsloven  
139 Se sak 2004/3169 
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9 Det rettslige grunnlaget for Den europeiske torturovervåkningskomiteens 
tilsynsrolle  

 

9.1 Generelt 

01. august1989 ratifiserte Norge den europeiske konvensjonen for forebyggelse av tortur 

umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff av 26. november 1987 (heretter kalt 

ECPT).140 ECPT gir en komité (heretter kalt CPT) mandat til å foreta periodiske, samt ad 

hoc besøk i institusjoner der personer holdes frihetsberøvet.141 CPT består av representanter 

fra alle medlemslandene i Europarådet og komiteens stedlige virkeområde er Europarådets 

medlemsland.142 Komiteens medlemmer blir valgt av Ministerkomiteen for fire år og skal 

fungere som en uavhengig ekspertgruppe.143 Det er utarbeidet to tilleggsprotokoller til 

ECPT.144 Den ene åpner for at også land som ikke er tilsluttet Europarådet, skal kunne tiltre 

ECPT. Den andre inneholder primært tekniske bestemmelser om valgprosedyrer for 

medlemmer av komiteen. Det vil ikke bli sett noe nærmer på tilleggsprotokollene, i den 

videre redegjørelsen. 

 

Formålet med konvensjonen er etter fortalens femte avsnitt å ”styrke beskyttelsen av 

frihetsberøvede personer mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller 

straff”. Konvensjonen gir selv ingen materielle rettigheter, men viser i fortalen til den 

europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) generelt og artikkel 3 spesielt. Ideen 

er å styrke vernet mot tortur med en egen preventiv gjennomføringsmekanisme og 

konvensjonen baserer seg på tilsyn ved besøk.145 

 

                                                 
140 European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
of 26 November 1987  
141 Se ECPT art. 1 
142 Engelsk: Council of Europe, Se Statute of Council of Europe av 5. mai. 1949, ratifisert av Norge 3. august 
1949. 
143 Se ECPT art 5. 
144 ECPT TP1 og ECPT TP2, begge av 4. november 1993. 
145 Se EKT artikkel 7  
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Konvensjonens forpliktelser føyer seg inn i rekken av mange folkerettslige forpliktelser 

Norge har påtatt seg i europeisk og internasjonal sammenheng.146 Konvensjonen er ikke 

inkorporert i norsk rett og er derfor bare folkerettslig bindende.147 Jeg vil legge til grunn 

den folkerettslig metode ved tolkningen av konvensjonen, se Wien- konvensjonen om 

traktatrett av 23.mai1969 og kapittel 2 ovenfor. 

 

 

9.2 Torturovervåkningskomiteens tilsynsrolle 

husk: hvilken relevans og vekt har CPT sine uttaleleser, jf. innføring i Folkerett s. 50. 

ECPK artikkel 1 lyder slik: 

   

   Article 1 

    There shall be established a European Committee for the Prevention of Torture and 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (…). The Committee shall, by means of 

visits, examine the treatment of persons deprived of their liberty with a view to 

strengthening, if necessary, the protection of such persons from torture and from inhuman 

or degrading treatment or punishment. 

 

Utgangspunktet for tolkningen er Wien- konvensjonen om traktatrett artikkel 31. 

 

I følge ordlyden i artikkelen skal komiteen foreta besøk (”visits”) på de steder der personer 

er frihetsberøvet. I preambelen påpekes det at ikke juridiske midler som besøk, kan være 

med å styrke beskyttelsen mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling eller 

straff. Ordlyden i bestemmelsen begrenser ikke komiteens mandat til spesielle institusjoner, 

men til en fysisk tilstand en person er satt i. Et sentralt spørsmål for komiteens stedlige 

tilsynskompetanse er hva som ligger i ordet ”frihetsberøvet” (”deprived of their liberty”).  

 

                                                 
146 Se ”Folkerettslige tekster” for traktater og konvensjoner 
147 Se kapittel 2, 2.1.5. 
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Frihetsberøvelse er ikke gitt noen definisjon i bestemmelsen. I en naturlig forståelse av 

ordlyden ligger at noe man vanligvis har mulighet til å gjøre, blir tatt fra en eller begrenset. 

Formålet med opprettelsen av komiteen, lest i sammenheng med ordlyden i bestemmelsen 

peker i retning av at ordet frihetsberøvet i utgangspunktet innebærer begrensning i 

personens fysisk bevegelsesfrihet, og at dette er gjort mot egen vilje. Støtte for denne 

tolkningen finner en også dersom man leser konvensjonen i sammenheng. I artikkel 2 

presiseres det at statene skal gi komiteen adgang til steder (”places”) der personer blir holdt 

frihetsberøvet av myndighetene (”public authority”) og i artikkel 8 skal myndighetene blant 

annet gi komiteens medlemmer full informasjon om hvor frihetsberøvede blir plassert 

(”beeng held”).  

 

Frihetsberøvelse er noe mer en frihetsinnskrenkning. I dette ligger det at begrensningene i 

friheten må være av en viss art og av et vist omfang. Det må således foretas en 

totalvurdering av den enkelte persons situasjon, hvor utgangspunktet for vurderingen trolig 

bør være hvorvidt personen er blitt plassert innenfor et fysisk avgrenset område, hvor 

mulighet til fritt å bevege seg utenfor dette område uten tillatelse eller med følge, er blitt 

vesentlig begrenset. I tillegg er det naturlig å se på hvilke andre kontrolltiltak som er 

iverksatt, for å følge med.  

 

Det følger ikke av ordlyden, at frihetsberøvelsen må være ilagt på bakgrunn av et 

strafferettslig eller straffeprosessuelt tiltak. Av ECPT artikkel 2 følger at medlemslandene 

er pålagt å tillate CPT å besøk alle steder hvor personer er frihetsberøvet, jf ”any place”. 

Praksis fra komiteens besøk viser at de fører kontroll med personer som sitter på 

psykiatriske tvangsinstitusjoner og barnevernsinstitusjoner, i tillegg til arrester, 

interneringsplasser for asylsøkere og fengsler.148 

 

Kriminalomsorgen er en del av straffesakskjeden som fullbyrder reaksjoner besluttet av 

domstolen eller påtalemyndigheten.149Av redegjørelsen under (? ser på når hele manuset er 

                                                 
148 Se blant annet rapport fra CPT besøket i 1999, CPT/ inf (2000)  
149 Se St. meld. nr. 27 (1997-98) s. 6 flg. 
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ferdig) følger kriminalomsorgen ansvaret for gjennomføringen av straffene fengsel, 

forvaring og samfunnsstraff etter straffeloven (strl.) § 15.150 Av strgjfl. § 1 og strl. § 53 (6) 

følger at kriminalomsorgen også har ansvar for å følge opp domfelte som har blitt dømt til 

betinget dom etter strl. § 53 nr. 3. Kriminalomsorgen skal således følge opp domfelte som 

gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll og promilleprogram  

 

Kriminalomsorgen administrerer gjennomføringen av fengselsstraff, strafferettslige 

særreaksjoner, samfunnsstraffen og varetektsfengsling. I følge strgjfl. § 10 kan de ovenfor 

nevnte straffereaksjonene gjennomføres i fengsel med høyt sikkerhetsnivå, fengsler med 

lavt sikkerhetsnivå og overgangsboliger. I hvilken grad er disse institusjonene omfattet av 

tilsynet fra CPT? 

 

Den sentrale forskjellen mellom et lukket og et åpent fengsel, samt overgangsboliger er 

graden av sikkerhetsnivå.151 I fengsler med høyt sikkerhetsnivå er både bygningsmessig 

konstruksjon og kontroll særlig rettet mot at innsatte eller domfelte ikke rømmer eller begår 

andre uregelmessigheter som vold eller annet bråk. De innsatte kan således ikke uten 

samtykke fra fengselsbetjent eller annen myndighetsperson, gå steder de måtte ønske.152  

 

Fengsler med lavt sikkerhetsnivå, er innrettet med lavere sikkerhetstiltak, og det legges stor 

vekt på kontakt med det øvrige samfunnet gjennom ulike typer utgang, besøksordninger og 

lempeligere kontrolltiltak. Selv om det foreligger en lavere grad av fysiske innesperring, er 

kontrollen av et slikt slik grad at det er naturlig å se personen som frihetsberøvet i 

konvensjons forstand. Det er på det rene at disse institusjonene omfattes av tilsyn fra CPT.   

 

Overgangsboliger etter strgjfl. § 10 c omfatter i følge spesialmerknadene til bestemmelsen 

”fengselsvesenets frigangshjem og hybelhus”.153 Kjennetegnet med disse institusjonene er 

blant annet at de domfelte gis frigang til arbeid og opplæring i en overgangsfase mot slutten 

                                                 
150 Etter strl. § 15 første ledd kan det også ilegges hefte. Denne straffen er gått ut av bruk for flere år siden.  
151 se Ot. prp. nr. 5 s. 50 
152 se Ot. prp. nr. 5 s. 47 
153 Se Ot.prp. nr. 5 (2000-2001) s. 152  
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av soningstiden.154 Den statiske sikkerheten er vesentlig mindre. Navnet overgangsbolig 

ble valg, fordi disse institusjonene skulle ligge i nærmiljøet. her, se st. meld. nr. 27.. Selv 

om ordet fengsel ikke brukes er frihetsberøvelse formålet, selv om den domfelte nå har 

kommet i en fase av soningen der tanken er at innholdet i soningen skal forberede den 

domfelte for løslatelse.155 Domfelte må befinne seg på boligens område innenfor visse tider 

av døgnet, og er i det vesentlige berøvet muligheten til å bestemme over sin hverdag. Av 

dette følger at det også er nærliggende å regne overgangsboliger inn under institusjoner 

komiteen kan føre tilsyn med. 

 

Av redegjørelsen over følger at straff ved bot etter strl. § 15, ikke er frihetsberøvet i 

konvensjonens forstand, selv om personer får sin handlefrihet innskrenket fordi han eller 

hun må bruke mye av pengene sine på å betale boten. Det samme gjelder som utgangspunkt 

også der en person blir ilagt betinget dom. Ved en betinget dom faller fullbyrdelse av straff 

eller idømmelse av straff bort, dersom den domfelte oppfyller visse vilkår i en fastsatt 

prøvetid.156 Den domfelte skal i denne perioden kunne leve et normalt liv, men kan bli ilagt 

vilkår som begrenser friheten i en bestemte perioder.157 Kriminalomsorgen har ansvar for å 

føre tilsyn med at domfelte som har blitt ilagt betinget dom etter strl. § 53 (3) e, følger 

vilkår om gjennomføring av promilleprogram ved overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. 

§ 22 første ledd.  

 

1. januar 2006 ble det gjort tilføyelser i denne bestemmelsen.  Av strl. § 53 (3) følger at 

dersom den domfelte samtykker, kan retten sette vilkår om at den domfelte gjennomfører et 

narkotikaprogram med domstolskontroll.158 Det følger av forskrifter gitt i medhold av strl. 

§ 53 (6), at det er kriminalomsorgen som har ansvaret for innholdet og administrering av 

disse programmene.159 Selv om disse vilkårene kan begrense bevegelsesfriheten, f. eks ved 

                                                 
154 Se St. meld. nr 27 (1997- 98) s. 31 
155  Se Ot. prp. nr. 5 s. 47. Overgangsboliger kan også brukes til å plassere personer ilagt varetekt. Vilkårene 
for bruk av varetekt, gjør derimot at disse boligene i praksis ikke er egnet.  
156 Se strl. §§ 52-54 a.  
157 Se strl. § 53 
158 Se Ot prp. nr. 81. Narkotikaprogram med domstolskontroll er en treårig prøveordning. 
159 Se forskrift for promilleprogram fastsatt ved regjeringens resolusjon av 28. juni 1996 og forskrift for 
narkotikaprogram med domstolskontroll av ? 
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pålegg om å følge et spesielt program, pålegg om å holde seg innenfor landes grenser, eller 

ved vilkår om overholdelse av oppholdssted, er en domfelt neppe underlagt restriksjoner av 

et slikt omfang at det er nærliggende å se det som frihetsberøvelse.  

 

Det ligger således en større grad av fysisk tvang til grunn og en større grad av begrensning i 

det fysiske området i frihetsberøvelsesbegrepet, enn tilfellet er ved disse 

straffesanksjonene.  

 

 

9.3 Omfattes samfunnsstraffen av CPTs tilsyn?  

 

Det avgjørende for at CPT skal kunne føre tilsyn med samfunnsstraffen er at ileggelse av 

straff kan sees på som en frihetsberøvelse etter ECPT artikkel 1.  

 

 

Samfunnstjeneste ble gjort til hovedstraff ved lov 15. mars 1991 nr. 4. Ved 

straffegjennomføringsloven av 18. mai 2001 nr. 21, ble den erstattet av samfunnsstraffen.  

Vilkårene for at en person skal kunne dømmes til samfunnsstraff følger av straffeloven § 

28a. 160 Bestemmelsen lyder: 

 

 

 

 Samfunnsstraff kan idømmes i stedet for fengselsstraff når  

a) det ellers ikke ville ha blitt idømt strengere straff enn fengsel i 1 år,  

b) hensynet til straffens formål ikke taler mot en reaksjon i frihet, og  

                                                 
160 Tilføyd ved lov 15. mars 1991 nr. 4, endret ved lover 18 mai 2001 nr. 21 (i kraft 1 mars 2002 iflg. res. 22 
feb 2002 nr. 181) 20. mai 2005 nr. 28 (i kraft 1 jan 2006 iflg. res. 21 des 2005 nr. 1580) som endret ved lov 
21 des 2005 nr. 131.  
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c) lovbryteren samtykker og har bosted i Norge.  

       Første ledd bokstav a kan fravikes når den straff som ellers ville ha blitt idømt, helt 

eller delvis ville ha vært betinget, og ellers når sterke grunner taler for at samfunnsstraff 

idømmes.  

       I dom på samfunnsstraff skal retten fastsette  

a) et timetall som skal være fra 30 til 420 timer,  

b) en subsidiær fengselsstraff, som skal svare til den fengselsstraff som ville ha blitt idømt 

uten samfunnsstraff, og  

c) en gjennomføringstid, som normalt skal svare til den subsidiære fengselsstraffen. Er 

den subsidiære fengselsstraffen kortere enn 120 dager, kan det likevel fastsettes en 

gjennomføringstid på inntil 120 dager.  

       Ved fastsetting av gjennomføringstid og subsidiær fengselsstraff gjelder § 25 

tilsvarende.  

       I dom på samfunnsstraff kan retten bestemme at den domfelte i gjennomføringstiden  

a) skal overholde bestemmelser gitt av kriminalomsorgen om bosted, oppholdssted, 

arbeid, opplæring eller behandling, eller  

b) forbys kontakt med bestemte personer.  

       Sammen med samfunnsstraff kan det idømmes  

a) bot, selv om bøter ellers ikke er fastsatt som straff for lovbruddet, eller  

b) ubetinget fengselsstraff på inntil 30 dager når særlige grunner tilsier det.  

(…) 

 

 

Ordlyden i ECPT artikkel 1 gir lite veiledning og ved den nærmere vurderingen av om 

samfunnsstraffen er frihetsberøvelse i konvensjonenes forstand. Av redegjørelsen under 9.2 

?, følger at det ligger en viss intensitet i og et visst omfang over innskrenkningen, for at det 

skal være frihetsberøvelse. Komiteens formål som et organ som skal om å styrke 

beskyttelsen av personer som er frihetsberøvet, trekker også i retning av at personene må ha 

blitt fratatt en viss mulighet for å kunne forsvare seg mot slik behandling. 
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Ved den nærmere vurderingen av om samfunnsstraffen kan være frihetsberøvelse i henhold 

til ECPT – konvensjonen, må en se hen til andre rettskildefaktorer som kan være 

veiledende for å klarlegge hvilke momenter som bør vurderes ved grensedragningen 

mellom frihetsinnskrenkninger og frihetsberøvelse. 

 

EMK artikkel 5 bruker ordet frihetsberøvelse og EMD har i flere saker uttalt seg om 

grensen mellom frihetsberøvelse som omfattes av EMK artikkel 5 og andre 

frihetsinnskrenkninger.161 Dommene kan også være veiledende i vurdering av hvorvidt 

samfunnsstraffen kan være frihetsberøvelse i henhold til ECPT - konvensjonen.  

 

EMD har ved sin tokning av EMK artikkel 3 praksis utviklet generelle retningslinjer ved 

bruk i sin vurdering av i hvilken grad en person er frihetsberøvet eller ikke. 162 EMD 

praksis viser at det må foretas en konkret helhetsvurdering der landes egen definisjon av 

sanksjonen bare er et utgangspunkt. I Guzzardi v. Italia utrykket domstolen det slik: 

  

“In order to determine whether someone has been "deprived of his liberty" within the 

meaning of Article 5(art. 5), the starting point must be his concrete situation and account 

must be taken of a whole range of criteria such as the type, duration, effects and manner of 

implementation of the measure in question (see the Engel and others judgment of 8 June 

1976, Series A no. 22, p. 24, par. 58-59)”.163 

 

Momentene som er lagt til grunn ved vurderingen er såldes blant annet art, varighet, 

virkning og gjennomføringsmåte. Av dette følger at det i utgangspunktet er snakk om grad 

og intensitet i forholdet mellom bevegelsesfrihet og frihetsberøvelse. En vurdering av om 

samfunnsstraffen er frihetsberøvelse bør således ha dette som utgangspunkt.  

  

                                                 
161 Se også SP artikkel 9, BK artikkel 37 (b)  
162 Se blant annet EMDs dom Engel v. Nederland , A 22 (1976) , Guzzardi v. Tyskland, A 39 (1980) punkt 92 
til 95 
163 Se Guzzardi v- Tysklad, A 39 (1980) punkt 93 
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Et sentralt spørsmål blir derfor om den måten kriminalomsorgen gjennomfører 

samfunnsstraffen på kan være av et slikt innhold og omfang at det kan innebære en 

frihetsberøvelse i ECPT - konvensjonens forstand. 

 

Av strl. § 28a bokstav h følger at samfunnsstraff blant annet kan ilegges dersom ”hensynet 

til straffens formål ikke taler mot en reaksjon i frihet”. Spesialmerknadene til bestemmelsen 

i forarbeidene uttaler seg ikke om forståelsen av begrepet ”reaksjon i frihet”, men det er 

likevel nærliggende å legge til grunn at denne formuleringen avgrense samfunnsstraffens 

anvendelsesområde oppad mot ubetinget fengsel. I forarbeidene til bestemmelsen er det 

uttalt følgende om forståelsen av hva samfunnstraff er: 

 

”Samfunnsstraffen er en fellesbetegnelse på straff som gjennomføres ute i samfunnet og 

som i varierende grad virker frihetsbegrensende. Straffen kan gå ut på samfunnsnyttig 

tjeneste, program eller andre tiltak som er egnet til å motvirke ny kriminalitet, som for 

eksempel målrettede og strukturerte samtaler med en ansatt i kriminalomsorgen” 164 

 

EMD har derimot i flere saker uttalt at det ikke er avgjørende hvordan sanksjonen 

karakterisere etter nasjonale rett, men at det beror på en samlet konkret vurdering om 

tiltaket kan ansees som en frihetsberøvelse. 165 I Guzzardi v. Italia var klageren forvist til en 

fangeøy, hvor han kunne bevege seg innen et område på 2.5 km2. Han hadde begrenset 

sosial kontakt, meldeplikt for politiet to ganger daglig og portforbud. Domstolen uttaler 

blant annet at:   

 

“It is admittedly not possible to speak of "deprivation of liberty" on the strength of any one 

of these factors taken individually, but cumulatively and in combination they certainly raise 

an issue of categorization from the viewpoint of Article 5 (art. 5)” 

 

                                                 
164 Ot.prp.nr.90 (2003-2004) s. 293 
165 Se blant annet Engel v. Nederland, A 22 (1976), Guzzardi v. Italia, A 39 (1980).   
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Av strl. § 28a tredje ledd bokstav a følger at domstolen kan pålegge domfelte opp til 420 

timer samfunnstjeneste. I spesialmerknadene til bestemmelsen i forarbeidene står det blant 

annet at det er naturlig å idømme 20-30 timer samfunnstjeneste pr. måned.166 

  

Når det gjelder samfunnsstraffens omfang er det domstolen som fastsetter den aktuelle 

straffen og antall timer samfunnstjeneste en person skal bli idømt.  Dersom disse timene 

skal avvikles over en kort periode, vil det i enkelte tilfeller kunne bli mange timer i løpet av 

døgnet der den domfelte er underlagt restriksjoner i sin bevegelsesfrihet. Det følger videre 

av strl. § 28a femte ledd at retten, også har hjemmel til å sette vilkår om at den domfelte 

skal overholde bestemmelser om bosted, oppholdssted, arbeid opplæring eller behandling 

og strgjfl. § 53 andre ledd gir kriminalomsorgen hjemmel til å følge opp den 

samfunnsstraffsdømte, innenfor de rammer retten har fastsatt. I følge strgjfl. § 28a femte og 

sjette ledd og strgjfl. § 54 kan det stilles det strenge krav til domfelte under 

gjennomføringen av straffen, blant annet ved møteplikt til fastsatt tid og sted og krav om at 

den dømte må oppholde seg i landet i gjennomføringsperioden. I tilegg kan 

kriminalomsorgen komme på uanmeldte besøk og pålegge den domfelte å avgi urinprøve 

eller andre typer helseundersøkelse. I forarbeidene til straffegjennomføringsloven uttales 

følgende om innholdet av samfunnsstraffen:167 

 

”For at innholdet i samfunnsstraffen skal kunne aksepteres som et alternativ til 

fengselsstraff (…) er det viktig at straffen gis et innhold som virker tilstrekkelig tyngende til 

at den blir akseptert av allmennheten og anvendt av domstolen” 

 

 I St. melding nr. 27 (1997- 98) er blant annet dette uttalt:168 

 

”Å gjennomføre en samfunnstraff uten brudd innebærer for mange en omfattende endring i 

livsstil og krever en stor grad av disiplin, egeninnsats og utholdenhet. For den enkelte 

                                                 
166 Ot.prp.nr.72 (1989-1990) s. 58 
167 Se Ot. prp. nr. 5 (2000- 2001) s. 132 
168 St. melding nr. 27 (1997- 98) side 49 
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domfelte kan derfor gjennomføringen av en samfunnsstraff oppleves som mer krevende enn 

gjennomføringen av en fengslestraff” 

 

I ytterste konsekvens kan brudd på vilkår satt i forbindelse med samfunnsstraffen føre til at 

straffen blir gjort om til fengselsstraff.169  

   

Av redegjørelsen følger at sanksjonene iverksatt ovenfor den domfelte og den kontrollen 

som skal føres, kan bli så omfattende i det enkelte tilfellet at det kan være nærliggende å 

definere den domfelte som frihetsberøvet i de situasjoner der domfelte må tåle mange 

restriksjoner i sin bevegelsesfrihet (Eksempel!!).  

 

EMD skal ta standpunkt til om EMK artikkel 3 er krenket i det konkrete tilfellet. Grensen 

mellom hva som er frihetsberøvelse som faller inn under bestemmelsen blir da vesentlig 

ved denne vurderingen. CPT har som oppgaven å foreslå generelle forbedringer i blant 

annet behandlingen av innsatte og domfelte og den materielle standarden de må leve under. 

Arbeidet gjøres ut fra prinsippene om konfidensialitet og samarbeid med landende. 170 CPT 

sine tilsyn skal være forebyggende og grensegangen mellom hva som er frihetsberøvelse 

som faller inn under EMK og hva som er frihetsinnskrenkninger, vil av denne grunn trolig 

ha mindre betydning å klargjøre, enn når EMD vurderer hvorvidt statene har krenket EMK.  

Dette kan trekke i retning av å legge til grunn en forholdsvis vid forståelse av 

frihetsberøvelse, med den konsekvens at samfunnstraffdømte som er underlagt strenge 

restriksjoner på bevegelsesfriheten, kan sies å være frihetsberøvet i ECPT - konvensjonens 

forstand En annen sak er at CPT av hensyn til både tid og ressurser trolig vil konsentrer seg 

om tilsyn med fengsler med høyt og lavt sikkerhetsnivå i kriminalomsorg. Praksis fra 

komiteen selv gir også støtte for dette.171   

 

                                                 
169 Jf. straffeloven § 28b, se Rt. 2005 s. 33, mindretallet i Rt. 2004 s. 327 
170 Se ECPT artikkel 3  
171 Se rapporten fra CPT 1993 s. 28 flg rapport fra CPT 1999 s. 39 flg. 
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9.4 Kontroll av besøk 

 

ECPT kapittel 3 inneholder blant annet statenes plikter i forkant og under besøket av 

komiteen. I følge artikkel 8 (1) kan komiteen når som helst under sitt tilsyn, oppsøke et 

hvert sted der personer er berøvet sin frihet.172 Etter artikkel 8 (2) skal myndighetene i 

vedkommende land blant annet gi komiteen ubegrenset adgang til ethvert sted hvor 

personer er berøvet sin frihet, herunder retten til å bevege seg innefor slike steder uten 

begrensninger. Artikkel 8 (3) foreskriver at CPT skal ha fortrolige samtaler med slike 

personer.  

 

ECPT artikkel 8 (2) bokstav c lyder som følger: 

 

2. A party shall provide the Committee with the following facilities to carry out its task: 

(…) 

c. unlimited access to any place where persons are deprived of their liberty, included the 

right to move inside such places without restrictions.   

 

ECPT artikkel 8 (2) (c) bruker ordet ”unlimited access” og ”without restriction”. Både 

ordlyden og formålet med opprettelsen av tilsynsorganet trekker sterkt i retning av at CPT 

ikke skal pålegges noen restriksjoner, verken når det gjelder å komme inn i de lukkede 

institusjonene eller begrensninger i forhold til hvem de skal ha muligheten til å snakke med 

under besøket. CPT skal effektivisere beskyttelsen mot tortur og skal dette kunne 

gjennomføres på en effektiv måte, bør medlemmene få tilgang til alle steder og snakke med 

de personer de ønsker.  

 

Artikkel 8 må leses med de reservasjonene som gjøres i artikkel 9 1. Bestemmelsen lyder: 

 

1. In exceptional circumstances, the competent authorities of the Party concerned may 

make representations to the Committee against a visit at the time or to particular place 
                                                 
172 Se også ECPT artikkel 2 
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proposed by the Committee. Such representation may only be made on grounds of national 

defence, public safety, serious disorder in places where persons are deprived of their 

liberty, the medical condition of a person, or that an urgent interrogation relating to a 

serious crime is in progress.   

 

 

Av bestemmelsen følger at det bare er i ekstraordinære situasjoner statene kan komme med 

innsigelser mot tilsyn fra CPT. Det er således en snever unntaksregel, og det er 

nærliggende å legge til grunn at bestemmelsen uttømmende regulerer de legitime grunnene 

for at en stat skal kunne nekte besøk, jf. ”only”.  

  

Hvordan er dette i tråd med straffegjennomføringslovens regler som gjelder for besøk av 

innsatte og domfelte? 

 

De strengeste reglene for besøk gjelder for personer som sitter i avdeling med høyt 

sikkerhetsnivå.173 I den nærmere vil det bli sett nærmere på det regelverket som gjelder for 

disse avdelingene. 

   

Strgjfl. § 10 gir hjemmel for at fengsler med høyt sikkerhetsnivå kan innrede avdelinger 

med et særlig høyt sikkerhetsnivå. I dag er det bare Ringerike fengsel som har en slik 

avdeling i Norge. Avdelingen har plass til 5 personer. 

 

Kontroll av besøk er regulert i strgjfl. § 31. Hovedregelen følger av bestemmelsens annet 

ledd:  

 

Kriminalomsorgen skal kontrollere besøk i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå (…) 

 

Det følger videre av strgjfl. § 31 tredje ledd at kontrollen skal skje: 

                                                 
173 Pr. 16.02.06 sitter det 3 personer på særlig høyt sikkerhetsnivå, to av dem er tilknyttet den så kalte 
”NOKAS-saken” jf. tingrettens dom når den kommer- nb: pr. 30.05. 2006 sitter det ingen her 
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Ved påsyn av tilsatte under besøket, ved overføring av samtale, ved bruk av glassvegg eller 

ved å forby fysisk kontakt mellom innsatte og den besøkende. 

 

Av strgjfl. § 31 sjette ledd fremgår det at offentlig forsvarer og offentlig 

myndighetsrepresentant, herunder diplomatiske eller konsulære representanter, kan 

undersøkes etter 27 annet til 5 ledd, men at overføring av samtale ikke skal finne sted. 

 

Forskrifter til straffegjennomføringsloven har regler om innsettelse og opphold i avdelinger 

med særlig høyt sikkerhetsnivå i kapittel 6. Av spesiell interesse for gjennomføring av 

tilsynet fra CPT, er reglene som gjelder ved besøk på slike avdelinger. Bestemmelsen 

lyder: 

 

Forskrift § 6-10 Besøk. 

Besøk skal gjennomføres med glassvegg og avlytting eller med en tilsatt i rommet. Lokalt 

nivå kan gi lettelser i disse kontrolltiltakene etter forhåndssamtykke fra regionalt nivå. 

Lettelser kan ikke gis dersom den besøkende motsetter seg de pålagte kontrolltiltak. 

 

Offentlig forsvarer og offentlig myndighetsrepresentant, herunder diplomatisk eller 

konsulær representant, skal ha fri kommunikasjon med innsatte, uten avlytting eller 

tilsattes tilstedeværelse i besøksrommet. Glassvegg skal benyttes og besøket kan i tillegg 

gjennomføres under påsyn. 

 

Alle samtaler skal føres på norsk eller et språk den tilsatte som utfører kontrollen 

behersker. Det påbudet gjelder ikke innsattes samtaler med offentlig forsvarer og offentlig 

myndighetsrepresentant, herunder diplomatisk eller konsulær representant. Brudd på 

språkpåbud skal føre til at besøket avbrytes umiddelbart. 
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Spørsmålet som reiser seg er i hvilken grad forskriften om besøksreglene i § 6-10 gjelder 

for det tilsyn CPT foretar, i avdelinger med særlig høyt sikkerhetsnivå? 

  

Besøk fra CPT er ikke særskilt regulert i forskriften til straffegjennomføringsloven § 6-1 

I spesialmerknadene i forarbeidene til strgjfl. § 30 er offentlig myndighetsrepresentant 

definert som ”personer som i kraft av sin stilling har hjemmel i lov eller i internasjonale 

konvensjoner til ”fortrolige samtaler” med innsatte”. Av retningslinjene til 

straffegjennomføringsloven punkt 3.30 følger at ”Med offentlig myndighetsrepresentant 

menes i tilegg til diplomatiske eller konsulære representanter og andre som i medhold av 

lov eller konvensjon Norge har sluttet seg til har privilegert status, representanter for 

Europarådet og FNs menneskerettighetsorganer, samt for eksempel medlemmer av 

tilsynsrådet og sivilombudsmannen”. 

 

Uttalelsene i spesialmerknadene til bestemmelsen og retningslinjene trekker i retning av at 

CPT omfattes av begrepet ”offentlig myndighetsperson”. Av forskriften til 

straffegjennomføringsloven § 6-1 følger at det skal gjelde færre restreksjoner for denne 

gruppen besøkende, enn andre. Av bestemmelsens annet ledd følger likevel at ”Glassvegg 

skal benyttes og besøket kan i tillegg gjennomføres under påsyn” 

 

Spørsmålet som reiser seg er om disse restriksjonen også gjelder for komiteens medlemmer 

når de fører tilsyn i avdelinger med særlig høyt sikkerhetsnivå? 

 

Ordlyden i forskriften trekker i retning av at komiteen må følge de reglene som gjelder for 

besøk på slike avdelinger. Dette innebærer at de må bruke glassvegg og forvente at 

samtalen blir hold under påsyn av en tilsatt i fengselet. I samme retning trekker formålet 

med spesialregler for besøk ved slike avdelinger. Årsaken til at innsatte eller domfelte er 

plassert på slike avdelinger, er basert på en vurdert av at disse utgjør en særlig 

sikkerhetsmessig utfordring, spesielt knyttet til rømningsfare. Hovedformålet med strenge 

besøksregler, og da bruk av blant annet glassvegg ligger i å prøve å unngå en eventuell 
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gisselsituasjon. Denne situasjonen er for så vidt like reel for komiteens medlemmer, som 

for andre som ønsker å besøke innsatte på en slik avdeling.     

 

Av redegjørelsen ovenfor følger at det er nærliggende å legge til grunn at ”unlimited acces” 

i ECPT - konvensjonen betyr ubegrenset adgang, jf over. Dette innebærer at komiteen ikke 

skal pålegges restriksjoner som begrenser deres mulighet til å samtale med innsatte og 

domfelte, uavhengig av hvilket regime de soner under.  

 

   

Reelle hensyn trekker sterk i retning av at begrensningen i den ubegrensede adgangen ikke 

skal gjelde for komiteen. Det er viktig at tilsynsorganet kan danne seg et mest mulig riktig 

bilde av hvordan frihetsberøvede blir behandlet. Tilsynet med denne gruppen er blitt valgt 

ut fordi det er her risikoen for mishandling er størst. Behovet for tilsyn gjelder også spesielt 

for avdelinger der personer i enda større grad enn ved vanlig fengselsopphold, er isolert og 

sitter på meget strenge kontrollregimer. Erfaring viser at det er større sannsynlighet for at 

personer blir umenneskelig eller nedverdigende behandling her, enn under ordinære 

fengselsregimer. CPT har i sine standarder uttalt dette: 

 

“Prison staff will on occasion have to use force to control violent prisoners and, 

exceptionally, may even need to resort to instruments of physical restraint. These are clearly 

high risk situations insofar as the possible ill-treatment of prisoners is concerned, and as such 

call for specific safeguards”.174  

 

“The principle of proportionality requires that a balance be struck between the requirements 

of the case and the application of a solitary confinement-type regime, which is a step that can 

have very harmful consequences for the person concerned. Solitary confinement can, in 

certain circumstances, amount to inhuman and degrading treatment; in any event, all forms of 

solitary confinement should be as short as possible”.175  

                                                 
174 Se CPT standards nr. 53 
175 Se CPT standards nr. 56  
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I tillegg kan situasjonen også oppleves som truende og skremmende for den innsatte der 

den enkelte tjenestemann i større grad oppleves som en motpart med stor makt.  

 

Det er på det rene at man her befinner seg i kjærneområdet for CPTs tilsyn og skal deres 

tilsyn utføres effektivt, vil det ikke kunne settes begrensninger for den tilgang komiteen 

skal ha, ved besøk på slike avdelinger.  

 

Skulle norske myndigheter ha et ønske om å begrense CPTs tilsyn i disse avdelingene, 

burde dette ha kommet klart til utrykk i bestemmelsene. Presumsjonsprinsippet tilsier 

således at dersom det fra Norges side skulle være ønskelig å begrense CPTs adgang til 

avdelinger med særlig høyt sikkerhetsnivå, burde dette vært klart uttalt fra lovgivers side. 

Når det ikke er eksplisitt uttalt av lovgiver at de ønsker å begrense komiteens adgang, er det 

nærliggende å legge til grunn at norsk rett er i tråd med folkeretten. Forskriften til 

straffegjennomføringsloven tolkes således innskrenkende til ikke å ikke gjelde for 

komiteens tilgang til avdelinger med særlig høyt sikkerhetsnivå.     

   

 

9.5 Hvilken materiell kompetanse har CPT til å føre tilsyn med at innsatte og 

domfelte rettssikkerhet blir ivaretatt?  

 

Det følger av ordlyden i ECPT artikkel 1 at CPT skal undersøke behandlingen 

(”treatment”) av personer som er frihetsberøvet. Rent språklig kan dette innebærer alt fra 

fysisk behandling i form av legehjelp, aktivitetstiltak til vedtak eller annen 

enkeltsaksbehandling. Den materielle kompetansen til CPT følger av ECPT artikkel 1, 

andre pkt. Bestemmelsen lyder slik: 

(…) 

The Committee shall, by means of visits, examine the treatment of persons deprived of their 

liberty, with a view to strengthening, if necessary, the protection of such persons from 

torture and inhuman or degrading treatment or punishment  
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I motsetning til ved tilsynsrådenes kompetanse etter strgjfl. § 9 (se under 3.1.2) følger det 

allerede av ordlyden i ECPT artikkel 1 og av preambelen, at CPTs kompetanse er begrenset 

til å føre tilsyn med at den innsatte og domfelte ikke blir utsatt for tortur, umenneskelig 

eller nedverdigende behandling eller straff. Av preambelen følger at CPT skal føre tilsyn 

med at den innsatte og domfelte blir behandlet i tråd med det rettslige vernet som følger av 

EMK artikkel 3. Komiteens kompetanse er således knyttet opp til de individuelle rettigheter 

innsatte og domfelte har etter denne bestemmelsen. 

  

 

EMK artikkel 3 lyder:  

 

Prohibition of torture 

No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment 

 

Ordlyden er generell og slår fast at ingen skal utsette for tortur umenneskelig eller 

nedverdigende behandling eller straff, men uten at dette er nærere definert hva som ligger i 

de ulike begrepene.  

 

CPTs tilsynskompetanse må likevel avgrenses mot de personer som ikke kan sies å være 

frihetsberøvet i konvensjonens forstand, jf. det som er redegjort for under 7.1.1. For 

kriminalomsorgens del faller domfelte som har blitt ilagt betinget dom etter strl. § 53 (3) 

utenfor den gruppen CPT skal føre tilsyn med. Det samme gjelder for personer idømt 

samfunnsstraff, med forbehold om at personer innefor denne gruppen likevel kan falle inn 

under komiteens mandat ved en konkret vurdering (se redegjørelsen 8.1.2). Tilsyn med 

behandlingen av disse gruppene må sikres på annen måte ved klage til overordnet person 

eller organ, Tilsynsrådene, Sivilombudsmannen eller domstolen nasjonalt eller 

internasjonalt.  
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Spørsmålet som reiser seg er hva som ligger i tortur, umenneskelig og nedverdigende 

behandling eller straff.  

 

Ved den nærmere tokningen av begrepene i ECPT vil jeg se hen til den forståelsen EMD 

har lagt til grunn ved tolkningen av likelydende begreper i EMK artikkel 3. (se under 4.1.5)   

 

Det følger av sammenhengen i bestemmelsen at det er de mest grusomme handlingene som 

gis stempel som tortur. Av ordlyden følger at det er snakk om alvorlige forhold. EMD har 

presisert at denne betegnelsen skal begrenses til de graverende forhold.176 Av rettspraksis 

følger blant annet at handlingene må påføres alvorlig smerte eller lides av fysisk eller 

psykisk art. 

 

Denne delen av bestemmelsen (tortur) har inntil nå ikke reist noen problemstillinger i 

forhold til kriminalomsorgens behandling av innsatte og domfelte i norske fengsler. CPT 

har heller ikke ved sine besøk funnet bevis for at frihetsberøvede har blitt utsatt for tortur 

eller annen grov psykisk eller fysisk mishandling.  

 

Av ordlyden ECPT artikkel 1 følger at bestemmelse kan være krenket selv om den innsatte 

eller domfelte ikke har blitt utsatt for tortur. Av praksis fra EMD følger at behandlingen må 

over et minstenivå og at grensen må trekkes konkret.177 Nedverdigende behandling 

(”degrading treatment”) er noe mer en ubehagelig behandling. EMD – dom Peers v. Hellas 

av 5. april 2001 uttalt domstolen følgende: 

 

”The Court recalls that, according to its case-law, ill-treatment must attain a minimum level 

of severity if it is to fall within the scope of Article 3. The assessment of this minimum 

level of severity is relative; it depends on all the circumstances of the case, such as the 

duration of the treatment, its physical and mental effects and, in some cases, the sex, age 

                                                 
 
176 Se blant annet Irland v. UK, A 25 (1978), se også FNs torturkonvensjon artikkel 1. 
177 Se Irland v. UK, A 25 (1978) pkt. 162, Tyrer v. UK, A 26 (1978) pkt. 28-30 
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and state of health of the victim (see, among other authorities, Ireland v. the United 

Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A no. 25, p. 65, § 162).”178 

 

Videre under punkt 67 heter det: 

 

”Furthermore, in considering whether a treatment is “degrading” within the meaning of 

Article 3, the Court will have regard to whether its object is to humiliate and debase the 

person concerned and whether, as far as the consequences are concerned, it adversely 

affected his or her personality in a manner incompatible with Article 3 (see Raninen v. 

Finland, judgment of 16 December 1997, Reports of Judgments and Decisions, 1997-VIII, 

pp. 2821-22, § 55). 

 

 

Av EMD praksis følger at en person som er frihetsberøvet må oppleve at den måten han 

eller hun blir behandlet på, er ydmykende ovenfor andre. I tillegg er det nærliggende å 

legge til grunn at behandlingen skaper en viss følelse av frykt og mindreverdighetsfølelse.  

 

Komiteens formål og praksis kan derimot trekke i retning av at EMD praksis ikke er 

avgjørende får komiteens uttalelsesrett. I den samme retningen trekker også uttalelser fra 

EMD selv. EMDs dom Aerts v Belgia, RJD 1998 er et godt eksempel på dette.  

 

Klageren var siktet for å ha angrepet sin kone med en hammer. Han hadde psykiske 

problemer, og ble passert i den psykiatriske avdelingen i et fengsel i en overgangsperiode i 

påvente av en overføring til en spesialinstitusjon. CPT utførte et tilsyn i denne avdelingen 

kort tid etter at klageren var løslatt. De uttalte blant annet at omsorgstilbudet falt under det 

minstemål som kunne aksepteres fra et etisk og humanitært perspektiv. Domstolene uttalte 

derimot at: 

 

                                                 
178 Se Peers v. Hellas av 5. april 2001 pkt. 67. Se også Aerts v. Belgia, RJD 1998 s. 1939 
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”In the present case there is no proof of a deterioration of Mr Aerts`s mental health. The 

living conditions on the psychiatric wing at Latina do not seem to have had such serious 

effects on his mental health as would bring them within the scope of Article 3.”179 

 

Domstolen konkluderte med at det ikke var bevist at den innsatte var behandlet så dårlig at 

EMK artikkel 3 var krenket.  

 

CPTs egen praksis trekker også i retning av at deres uttalelsesrett ikke er begrenset til 

EMDs tolkning av EMK artikkel 3. Ser man nærmere på de rapporter som har fulgt i 

etterkant av komiteens besøk i Norge, trekker disse i retning av at komiteen ikke ser seg 

bundet av de rettslige rammene for EMK artikkel 3. Etter besøket i Oslo fengsel, Ullersmo 

fengsel og Ila fengsel, forvarings - og sikringsanstalt i 1993 uttalte komiteen følgende i sin 

rapport: 

  

The CPT’s delegation heard no allegations of torture or other forms of physical ill- 

treatment of persons detained in prisons which it visited in Norway, or in other prison 

establishments; nor was any other evidence of such treatment found during the visit. 

(…) 

 

Komiteen fortsetter videre: 

 

Although the detention heard no allegations of physical ill- treatment during the visit, it 

received numerous complains, before, during and after the visit, concerning solitary 

confinement of remand prisoners by court order. It also received a certain number of 

allegations concerning the regime applied in the high security unit at Ullersmo Prison. The 

delegation therefore paid particular attention to these two matters during its visit.180 

 

                                                 
179 Aerts v Belgia, RJD 1998, punkt 66 
180 Se CPT/Inf (94) 11 punkt. 55 og 56.  
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Tilsvarende uttalelser er også brukt ved senere besøk i Norge.181  

 

Den praksis som foreligger mellom CPT og norske myndigheter trekker også i retning av at 

CPT har et videre mandat til å uttale seg enn det som følger av de rettslige rammene som 

følger av en tolkning av EMK artikkel 3. I tråd med ECPT artikkel 10 mottar 

besøkslandene en fyldig rapport der komiteens anmerkninger og kommentarer kommer til 

uttrykk. Praksis i tilknytning til dette har vært at myndighetene mottar en rapport ca. seks 

måneder etter avsluttet besøk. Staten får da nye seks måneder til å komme med et tilsvar 

som i utgangspunkt skal inneholde kommentarer og tilbakemeldinger på hvilke tiltak 

myndighetene har og skal iverksette for å imøtekomme de anmerkningene komiteen har 

gitt utrykk for i rapporten.  Denne praksis har også blitt lagt til grunn mellom CPT og 

norske myndigheter under alle tidligere besøk av komiteen. Denne praksisen kan tolkes i 

retning av at det foreligger en aksept mellom partene for at komiteen har en vid 

kompetanse til å uttale seg om behandlingen av innsatte og domfelte. Myndighetene har 

også i stor grad fulgt opp anbefalingene i komiteens rapporter fra 1993, 1997 og 1999.      

  

Redegjørelsen over etterlater således et inntrykk av at CPT har et videre mandat enn EMD. 

Dette innebærer at de også uttale seg om behandling som ikke faller inn under det 

minstemål EMD har lagt til grunn ved tolkningen av EMK artikkel 3. Dette viser også CPT 

og EMD har ulike roller. Preambelen sett i sammen med rapportene viser at komiteens 

formål er å virke forebyggende. Ved sine tilsyn foreslår de generelle forbedringer ved 

samarbeid med staten.182  

    

Praksis viser at de i tillegg til å uttale seg om den fysiske og psykiske behandlingen av 

innsatte og domfelte også kommenterer den materielle standarden i fengsler. Praksis 

knyttet til besøk i norske fengsler viser at CPT ved enkelte anledninger har kommet med 

kritiske bemerkninger. Ved det tilsyn CPT gjorde i Ullersmo og Oslo fengsel ved sitt besøk 

i 1993 uttalt komiteen følgende: 

                                                 
181 Se rapport fra besøket i 1997 pkt. 6 og rapport fra besøk i 1999 pkt. 35. 
182 se ECPT artikkel 3 
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As regards the material condition of such detainees, the CPT recommends that 

improvements be made to the exercise areas set aside for them at Oslo and Ullersmo 

Prisons, in order to give them adequate space to exert themselves physically, preferably 

with shelter from inclement weather.183  

 

9.6 I hvilken grad er kriminalomsorgen bundet av uttalelsene til CPT  

 

Er rapportene fra CPT juridisk bindende for Norge?  

 

ECPT artikkel 10 (1) lyder slik: 

 

“After each visit, the Committee shall draw up a report on the facts found during the visit, 

taking account of any observations which may have been submitted by the Party 

concerned. It shall transmit to the latter its report containing any recommendations it 

considers necessary. The Committee may consult with the party with a view to suggesting, 

if necessary, improvements in the protection of persons deprived of their liberty”. 

 

Av ECPT artikkel 3 følger at: 

 

“In the application of this Convention, the Committee and the competent national 

authorities of the Party concerned shall co-operate with each other” 

 

Det følger av ordlyden i ECPT artikkel 10 (1) at den kritikken som kommer til utrykk i 

rapportene CPT utarbeider etter sine tilsyn er anbefalinger, jfr. ”recommandations”. I følge 

preambelens femte ledd er formålet med opprettelsen av komiteen å forebygge tortur, 

umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff ved hjelp av ikke juridiske midler 

som besøk og generelle anbefalinger. Av ECPT artikkel 3 følger at utgangspunktet for dette 

                                                 
183 Se CPT rapport til Norske myndigheter etter besøk juli 1993, pkt. 66 
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skal være samarbeid mellom komiteen og den kompetente nasjonale myndighet, jfr. ”co-

operate”.  

 

Uttalelser fra CPT rapport fra besøket i Norge i oktober 2005, kan derimot peke i retning av 

at komiteen tolker sitt mandat videre enn det som følger av den språklige forståelsen av 

ordlyden i traktaten. Her utrykker CPT følgende: 

 

“The principle of co- operation set out in Article 3 of the Convention also requires that the 

Parties take effective measures to implement the recommendations of the CPT. On this 

point, additional efforts by the Norwegian authorities are needed in some areas, 

particularly as concerns the right of access to a lawyer”. 184 

 

Wien- konvensjonen om traktatrett artikkel 31 (3) litra b fastsetter at sammen med 

konteksten skal etterfølgende praksis tas i betraktning ved tolkingen av statenes 

forpliktelser.  

 

Uttalelsen fra CPT over er i tråd med formålet om et effektivt vern for å forebygge at 

frihetsberøvede personer ikke blir utsatt for tortur umenneskelig eller nedverdigende 

behandling eller straff. Det kan i denne forbindelse hevdes at oppfølgingen fra nasjonale 

myndigheter er en forutsetningen for at komiteens arbeid skal virke forebyggende.  Det er 

forøvrig første gang komiteen har utrykt en så klar forventning til at norske myndigheter 

følger opp deres anbefalinger med konkrete tiltak.185 Av denne grunn har den uttalte 

praksisen verken vært konsistent eller varig. Norske myndigheter for øvrig gjort CPT 

oppmerksom på at oppfølgingen av anbefalingene blant annet var avhengig av økonomiske 

ressurser, ved sitt tilsvar på rapporten fra 1999.186 Uttalelsene fra CPT kan derfor vanskelig 

gis slik vekt at de alene skal være avgjørende for forståelsen av innholdet av forpliktelsene 

staten har etter ECPT. Ordlyden i traktaten lest i sammenheng med formålet om 

forebyggelse med hjelp av ikke juridiske midler, får således avgjørende betydning for 
                                                 
184 se CPT (2006) 11 s. 7, punkt 7 
185 sml. CPT (94) 11 s. 13, punkt 5,  CPT/inf (97) 11 s. 8 punkt 4, CPT (1999) 11 s. 9 punkt 7.    
186 Se respons from the Norwegian Government on CPT (1999) 11 s. 18, punkt. 47. 
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forståelsen av forpliktelsene etter konvensjonen med den konsekvens at rapportens 

uttalelser er anbefalinger og ikke juridisk bindende.  

 

 

CPT har ikke konvensjonshjemlede sanksjoner, dersom en stat ikke følger opp. I 

motsetning til EMK og SP, gir ikke ECPT komiteen hjemmel til å avgjøre individuelle 

juridiske tvister vedrørende påstander om brudd på forbudet mot tortur umenneskelig og 

nedverdigende behandling eller straff. 187 De behandler heller ikke statsklager.188  Av ECPT 

artikkel 11 følger at rapporten som utgangspunkt er konfidensiell, likevel slik at det følger 

av artikkel 10 (2) at dersom statene ikke samarbeider eller nekter å forbedre situasjonen i 

lys av anbefalingene, kan CPT ”make a public statement on the mater”. Dette kan være en 

vell så effektiv sanksjon ovenfor det landet som saken gjelder. Ingen av de europeiske 

landene ønsker å bli fremstilt som om de bryter fundamentale menneskerettigheter, og vil 

av denne grunn trolig gå meget langt for å unngå en slik ”uthengning” i det offentlige rom. 

Hittil har denne adgangen ikke blitt brukt ovenfor Norge.   

 

Selv om staten ikke har en juridisk plikt til å følge opp uttalelsene, kan det likevel hevdes at 

det foreligger et politisk ansvar og forpliktelse. Statens egen praksis de siste ti- året trekker 

i retning av en klar vilje fra myndighetenes side til å la internasjonale organer overvåke 

statens behandling av sine egne borgere. Av denne grunn finnes en rekke organer opprettet 

gjennom de enkelte menneskerettighetskonvensjonene som Norge har ratifisert og som skal 

føre tilsyn med den nasjonale etterlevelse av den enkelte konvensjon.189 Hovedparten av 

disse organene driver sitt tilsyn gjennom statsrapportbehandlinger og behandlinger av 

individklager.190 Som et ledd i et sterkere vern mot tortur umenneskelig og nedverdigende 

behandling eller straff, ratifiserte Norge ECPT konvensjonen med det utgangspunkt at et 

                                                 
187 Se EMK artikkel 45, se også CPTs egen redegjørelse om forskjellen mellom den kompetanse CPT og 
EMD har i CPT (94) 11 s. 10. 
188 Denne ordningen går ut på at en eller flere stater klager inn en annen stat for brudd på konvensjonens 
bestemmelser 
189 Se blant annet FNs menneskerettighetskomité, jf. SP artikkel 28 flg. FNs komité for økonomiske, sosiale 
og kulturelle rettigheter, jfr. ØSK artikkel 16 flg. FNs komité mot tortur, TK artikkel 17 flg.   
190 Njål Høstmæling har i sin bok ”menneskerettigheter” s. 77 en oversiktstabell over de viktigste 
konvensjonsbaserte organene og de oppgaver disse organene er tillagt,  
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uavhengig europeisk kontrollorgan var nødvendig for i enda større grad å beskytte personer 

fra å bli utsatt for tortur umenneskelig og nedverdigende behandling i den tiden de var 

frihetsberøvet.191 På dette området mente således myndighetene at statsrapporter og 

individklager ikke var tilstrekkelig for å verne borgeren mot turtur umenneskelig eller 

nedverdigende behandling. Som nevnt over, under ? tolket CPT prinsippet om samarbeid i 

ECPT artikkel 3 slik at dette innebærer at statene iverksetter effektive tiltak for å 

imøtekomme og implementere rapportens anbefalinger.192 Selv om norske myndigheter 

ikke er juridisk forpliktet til å følge anbefalingene vil en effektiv etterlevelse av de 

forpliktelsene som kommer til utrykk i rapportene, tilsier at norske myndigheter 

imøtekommer kritikk og anbefalinger med konstruktive tiltak. Dersom myndigheten ikke 

gjør dette, vil deres praksis kunne være med på å undergrave komiteens autoritet, noe som 

igjen kan få store konsekvenser for komiteens effektivitet og autoritet regionalt    

 

9.7 Særlig om bruken av CPTs uttalelser i EMD praksis 

9.7.1 Utgangspunkt 

 

Av artikkel 10 (1) og artikkel 12 i ECPT – konvensjonen følger at praksis fra CPT kommer 

til utrykk i henholdsvis de enkelte rapportene komiteen utarbeider etter sine tilsyn i 

medlemslandene, samt ved en årlig rapport som fremlegges for Europarådets 

Ministerkomitè. På bakgrunn av de erfaringer CPT har gjort seg i sitt arbeid har de også 

utarbeidet standarder, som har som formål å gi landene informasjon om komiteens 

synspunkter på hvordan personer som er frihetsberøvet bør behandles, i tillegg til at disse 

standardene skal stimulere til diskusjon. 193  

 

Spørsmålet som reiser seg er hvilken rettskildemessig og annen betydning praksis fra CPT 

kan ha for vernet av menneskerettighetene. 

                                                 
191 se egen stortingsmelding om ratifikasjonen!!! 
192 Se CPT rapporten fra besøket i Norge 2005, punkt. 7 s.7 
193 Se CPT/Inf/E (2002) 1- Rev. 2004.  
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Av redegjørelsen under 4.1.5 og 8.1.6 (her skal jeg finne riktig ref, når jeg vet hvor) følger 

at EMDs tolkning av begreper i EMK kan være veiledende for forståelsen av tilsvarende 

begreper i ECPT. I tillegg har EMD en spesiell stilling i europeiske sammenheng. EMD er 

den folkerettslige domstolen, som inntil nå har hatt den største påvirkningen på intern norsk 

rettsanvendelse. Ved den nærmere redegjørelsen for CPT - kildenes betydning i folkeretten, 

vil det derfor være naturlig å se nærmere på EMDs metode og spørsmålet om hvordan 

denne domstolen bruker CPT – praksis ved avgjørelser av individklager.  

  

EMD har gjennom en rikholdig praksis utviklet en egen metode, og praksisen viser at 

metoden ikke alltid er sammenfallende med de folkerettslige utgangspunkt som kommer til 

urykk i henholdsvis ICJ og Wien- konvensjonen om traktatrett.194 Spørsmålet om hvilke 

rettskildemessig betydning praksis fra CPT kan ha for EMD, blir derfor først og fremst et 

spørsmål om hva EMK og domstolens egen praksis viser. 

   

EMD har sitt hjemmelsgrunnlag i EMK Del II. Av EMK artikkel 19 følger at domstolens 

formål er å sikre at statene overholder de forpliktelsene som følger av konvensjonen.  

 

Av EMK artikkel 30 (2) følger at EMD ser sin egen praksis som en rettskilde med vekt, 

ved at en sak skal henvises til storkammeret når ”saken kan få et resultat som er uforenelig 

med en dom avsagt av” EMD. Rettspraksis viser likevel at de ikke føler seg bundet av egen 

praksis.195 Konvensjonen sier ingenting om i hvilken grad praksis fra andre 

konvensjonsorganer, kan være en relevant rettskilde eller hvilken vekt deres uttalelser kan 

ha, ved behandlingen av en klage for Domstolen.  

 

Dersom man ser nærmere på klagesaker for EMD de siste 6 årene knyttet til brudd på EMK 

artikkel 3, viser disse at CPT - kilder har betydning. Hovedparten av avgjørelsene er bygget 

                                                 
194 Se nærmere om hvilke kilder EMD anvender og hvordan de fortolkes disse i Bankovic and others v Belgia 
2001, punkt 55-58.   
195 Se Christne Goodwin v. UK 2002 punkt 74 
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opp med et eget avsnitt hvor relevant internasjonal praksis blir sitert. Her blir ofte relevante 

CPT -praksis gjengitt.196 

 

Spørsmålet som reiser seg, og som blir noe nærmere redegjort for i det følgende er hvordan 

CPT - praksisen blir brukt, ved den konkrete klagebehandlingen for Domstolen. 

 

9.7.2 Dougoz v. Greece av 6. mars 2001 

I EMDs dom Dougoz v. Greece av 6. mars 2001 gjaldt saken blant annet klage på 

varetektsopphold, for en person som ventet på å bli utvist fra Hellas. Klageren mente at 

forholdene under varetekten innebar umenneskelig og nedverdigende behandling. EMD 

måtte vurder om behandlingen av Dougoz var forenelig med EMK artikkel 3.  

 

Under sin vurdering av om den behandlingen den klagede ble utsatt for var i strid med 

EMK artikkel 3, tar domstolen utgangspunkt i prinsippet om at behandlingen må over et 

minstenivå for å falle inn under bestemmelsen.197 Ved den konkrete vurderingen uttaler 

domstolen følgende: 

 

(…) In the present case, although the Court has not conducted an on- site visit, it notes that 

the applicant`s allegation are corroborated by the conclusions of the CPT report of 29 

November 1994 regarding the police headquarters in Alexandras Avenue. In its report the 

CPT stresses that the cellular accommodation and detention regime in that place were quite 

unsuitable for a period in excess of a few days, the occupancy levels being grossly 

excessive and the sanitary facilities appalling.198   

 

Videre uttaler Domstolen: 

 

                                                 
196 Se Iovchev v. Bulagria av 2. februar 2006 punkt 82, Melnik v. Ukraina 28. mars 2006 punkt 47 Peers v. 
Greece 19 april 2001 punkt 61 
197 Se for eksempel Ireland v. UK 18 jaunar 1978 punkt punkt 65, Õcelan v. Tyrkia 12. mai 2005 punkt 180 
198 Se Dougoz v. Green av 6. mars 2001 punkt. 46  
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“Furthermore, the Court does not lose sight of the facts that in 1997 the CPT visited both 

the Alexandras police headquarter and the Drapetsona detention center and felt it necessary 

to renew its visit to both places in1999”.199 

 

Og ved sin konklusjon uttaler domstolen følgende: 

 

In the light of the above, the Court considers that the conditions of detention of the 

applicant at the Alexandras police headquarter and the Drapetona detention center, in 

particular the serious overcrowding and absence of sleeping facilities, combined with the 

inordinate length of the period during which he was detained in such conditions, amounted 

to degrading treatment contrary to Article 3”.200 

 

 

9.7.3 Rohde v. Danmark av 21. juli 2005 

I EMDs dom Rohde v. Danmark av 21. juli 2005, hadde klageren sittet isolert i varetekt fra 

desember 2004 til november 1995. Han var fratatt muligheten til å ha fellesskap med andre 

innsatte og kunne bare ha besøk av sin familie under oppsyn av fengselsbetjenter. Under 

oppholdet hadde han likevel kontakt med tilsatte og hadde mulighet til å være ute, samt å 

trene. I tillegg fikk han tilbud om engelsktimer. Klageren anførte blant annet at isolasjon i 

11 måneder og 14 dager i seg selv var et brudd på EMK artikkel 3. 

 

I dommen under overskriften ”The Findings of the European Committee for the Prevention 

of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment” siterer domstolene deler 

av det relevant innholdet i CPT rapportene Danmark mottok i henholdsvis desember 1990 

og 1996. I tillegg ble deler av danske myndigheters tilsvar på rapporten gjengitt.201 

 

                                                 
199 Se Dougoz v. Greece av 6. mars 2001 punkt 47 
200 Se Dougoz v. Greece av 6. mars 2001 punkt 48. 
201 Se Pohde v. Danmark av 21. juni 2005 punkt 79 flg. 
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Ved sin vurdering må Domstolen blant annet ta stiling til om lang isolasjon i seg selv kan 

være et brudd på EMK artikkel 3. 

 

Domstolen konkluderer raskt med at bruk av isolasjon ikke i seg selv er et brudd på 

bestemmelsen, men at det må foretas en konkret helhetsvurdering.   

 

Etter en gjennomgang av egen relevant rettspraksis uttaler domstolen følgende: 

 

”Furthermore, the Court notes for instance the report of the European Committee for the 

prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment after their visit 

to Denmark from 29 September to 9 October 1996 (CPT/inf (97)4), from which it appears 

that the issue of solitary confinement had featured prominently in the ongoing dialogue 

between the CPT and the Danish authorities. The Committee stressed that all forms of 

solitary confinement without appropriate mental or physical stimulation are likely in the 

long term to have damaging effects, resulting in deterioration of mental faculties and social 

abilities”. 202 

 

Domstolen gjør en vurdering av synspunktene til CPT opp mot relevant rettspraksis fra 

domstolen selv. De viser blant annet til dom Messina v Italia desember 1994, der 

domstolen kom til at plassering under et spesielt regime i 4 ½ år, ikke var et brudd på EMK 

artikkel 3. Videre viser domstolen til dom Ocalan v. Turkey der CPT igjen pekte på 

viktigheten av at lang sosial isolasjon må kompenseres med tilbud om blant annet TV og 

telefonkontakt med familien.  

 

Domstolene bruker så rettpraksis og rapportene fra CPT til å angi et utgangspunkt for den 

videre vurderingen av om det foreligger krenkelse eller ikke i saken. Domstolen uttaler: 

 

(…) 

                                                 
202 Se Rohde v. Danmark av 21. juli 2005 punkt 95 
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“The Court notes that a period of such a length may give rise to concern because of the risk 

of harmful effect upon mental health, as stated on several occasion by the CPT. However, 

when assessing whether the length was excessive under Article 3 the Court must also take 

into account the conditions of the detention including the extent of the social isolation”.203 

 

 

9.7.4 Iovchev v. Bulgari 2. februar 2006 

I EMDs dom Iovchev v. Bulgari 2. februar 2006 gikk domstolen igjennom relevante deler 

av de rapportene CPT hadde utarbeidet etter sine besøk i 1995, 1999 og 2002. I denne 

saken ble også deler av rapportene siter med henblikk på relevante uttalelser for den 

individklagen domstolen skulle da stilling til.204 Domstolen måtte igjen ta stilling til om 

forholdene under varetekten var forenelig med EMK artikkel 3. Spørsmålet var om 

nedverdigende behandlingen var av et slikt omfang eller art at den ble omfattet av EMK 

artikkel 3. Ved den konkrete vurderingen uttalte domstolene blant annet:  

 

”The Court also observes that since the applicant was detained on the premises of the 

Plovid Regional Investigation Service between 20 October 1996 and 6 may 1997, the 

findings of the CPT in its 1995 and 1999 report (…) provide a reliable basis for the 

assessment of the condition in which he was imprisoned. (…) The Court further more 

considers that the CPT´s general findings about the conditions in all Investigation Service 

detention facilities, about the conditions in the Providiv Regional Investigation Service 

detention facility during a late period, and its conclusion that these condition could be 

described as inhuman and degrading while not directly relevant, may also inform its 

judgement”.205   

 

                                                 
203 Se Rohde v Denmark av 19. april 2001, punkt 97 
204 Se Iovchev v. Bulgari 2. februar 2006, punkt 82- 93 
205 Se Iovchev v. Bulgaria 2. februar 2006 punkt 130 
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9.7.5 Melnik v. Ukraina 28. mars 2006 

I EMDs dom også Melnik v. Ukraina 28. mars 2006 henviser domstolen til flere 

årsrapporten til Ministerkomiteen, CPT - rapporter fra besøk i landet, i tillegg til rapport fra 

Verdens helseorganisasjon og Verdensbankens vurdering av tuberkulosesituasjonen i 

Ukraina. 

 

Domstolen uttalte følgende: 

”The Court does not find it necessary to resolve the disagreement between the Government 

and the applicant on the particular measurement of the cells. The figures submitted suggest 

that at any given time there war 1-2.5 m2 of space per inmate in the applicant`s cell. In this 

connection the Court recalls that the CPT set 7 m2 per person as an approximate, desirable 

guideline for a detention cell (see the 2nd general Report – PT/Inf (92) 3, § 43), i.e 56 m2 

for o8 inmates (…) Thus, in the Court`s view, the cells in which the applicant was detained 

were continuously and severely overcrowded.       

 

 

9.7.6 Oppsummering 

Av rettspraksis følger at EMD ser CPT – rapportene og de årlige rapportene til 

Europarådets Ministerkomiteen som relevante kilder. Av de siterte dommene fremkommer 

det at CPT - praksis blir brukt som en kilde til opplysninger om de faktiske forholdende om 

frihetsberøvede personer i landet. Rettspraksis trekker i retning av at rapportene får 

forholdsvis stor vekt ved klargjøring av de relevante fakta som skal legges til grunn i den 

konkrete saken. Hvor stor vekt rapportene blir tillagt, avhenger av hvilke andre kilder 

domstolen kan bygge på, for å belyse sakens realiteter, se Peers v. Grees 19. april 2001 

punkt 4 og 70 og Iovchev v. Bulgaria 2. februar 2006 punkt 130. 

 

Ved tolkningen av innholdet i EMK artikkel 3, viser avgjørelsene at EMD ser sin egen 

praksis som den viktigste rettskilden, se blant annet Rohde v. Danmark punkt 96. 

Rettspraksisen trekker i retning av at domstolen i liten grad bruker CPT – rapportene som 
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en tolkningsfaktor for å finne det nærmere innholdet i bestemmelsen. Likevel tyder 

uttaleser fra domstolen på at CPT rapportene brukes som et av flere momenter ved den 

konkrete subsumsjonen. I dom Dougoz v. Greece av 6. mars 2001 referer EMD domstolen 

således utrykkelig til de konklusjonene CPT trakk etter besøket i Hellas, og lar dette være 

grunnlaget for sin vurdering av om forholdene for den klagede under frihetsberøvelsen, var 

forenelig med EMK artikkel 3. I Rohde v Danmark av 19. april 2001, punkt 97 henviser 

domstolen til flere konklusjoner fra CPT, men uttaler at dette er et av flere momenter som 

må vurderes i den konkrete saken. Se også Iovchev v. Bulgaria 2. februar 2006 punkt 130, 

der CPT hadde konkludert med at det forelå umenneskelig og nedverdigende behandling og 

domstolen uttalte at selv om denne konklusjonen ikke kunne være direkte relevant for 

Domstolen, ville dette være med å forme deres konkrete avgjørelse. 

 

 

Avgjørelsene over viser at konvensjonsorganene trekker på hverandre ved utførelsen av 

sine oppgaver, men også at Domstolen og CPT har forskjellige oppgaver og virkemidler. 

Domstolen skal ta avgjørelser i konkrete saker. Hvorvidt EMK artikkel 3 er overtrådt beror 

på en konkret vurdering, hvor uttalelser fra CPT – rapportene således både kan brukes som 

et bevismessig argument for den faktiske situasjonen samt samen med tolkningen av EMK 

i snever for stan, danne utgangspunktet for den konkrete vurderingen. I tillegg kan 

synspunktene bli brukt som et av flere momenter ved den konkrete vurderingen av om 

artikkel 3 er krenket. Avgjørelsene viser at EMD slutter seg til CPTs generelle vurdering 

om at langvarig isolasjon er uheldig, men føler de seg ikke rettslig bundet av deres, jf. at 

man ikke fant tilstrekkelig grunn til å konstatere krenkelse av artikkels 3 i Rohde v. 

Danmark punkt 98.  

 

EMK artikkel 3 innholder en minstestandard. Rapporten kan således sies å være en hjelp 

for domstolen i å utforme og forbedre innholdet i de standardene som skal gjelde for 

vurderingene under EMK artikkel 3.Terskelen for å konstantere brudd på EMK artikkel 3 

er vesentlig høyere, enn for å konstantere at det foreligger et kritikkverdig forhold At 
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komiteen konkluderer med at den generelle behandlingen er umenneskelig eller 

nedverdigende, er derimot ikke avgjørende for domstolens konklusjon i en klagesak. 

 

9.8  Bruken av CPT - uttalelsenes betydning i intern rett 

9.8.1 Generelle betraktninger 

Det følger av det overstående at norske myndigheter må forvente å måtte forholde seg til 

rapportene CPT har utarbeidet og de tilsvarene de har gitt, ved klagesaker for EMD. Dette 

er verken oppsiktsvekkende eller unaturlig med henblikk på at begge organene er opprettet 

for å skulle beskytte personer fra å bli utsatt for brudd på menneskerettighetene. 

Samarbeidet mellom disse to konvensjonsorganene er forståelig ut fra et felles 

hovedformål, effektivitetshensyn, samt at dette samarbeidet trolig også er med på å styrke 

beskyttelsen av at personer blir utsatt for umenneskelig eller nedverdigende behandling 

under frihetsberøvelsen. Likevel har den økende grad av bruken av CPT - kilder ved EMD 

avgjøreleser også sine betenkeligheter. 

 

For det første kan det reises spørsmål knyttet til formålet med ECPT - konvensjonen. Av 

preambelen følger at formålet med konvensjonene er å styrke beskyttelsen av tortur, 

umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff med ikke juridiske midler. Det 

legges vekt på konfidensialitet og samarbeid ved dialog og anbefalinger. Dette med tanke 

på at også slike midler kan være med på å sikre at personer ikke blir utsatt for slik inhuman 

behandling. Dersom norske myndigheter opplever at disse rapportene i større grad blir 

brukt i en rettsprosess mot staten selv, vil dette kunne føre dialogen med komiteen over i en 

diskusjon om de rettslige rammen, og et fokus på hvorvidt behandlingen er innenfor eller 

utenfor disse rammene. Dette kan således ha en uheldig effekt på et samarbeid rundt de 

gode løsningene, som til nå har vært den bærende i dialogen mellom CPT og norske 

myndigheter. Et samarbeid mellom folkerettsorganer med tanke på å sikre en bedre 

behandling av frihetsberøvede, kan således føre fokuset bort fra de ikke juridiske midlene 

som besøk og anbefalinger, til fordel for rettsliggjøring av problemstillinger, også ovenfor 

et organ der dette ikke var intensjonen.   
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For det andre kan det reises spørsmål ved om kontradiksjonen i forkant av utarbeidelsene 

av rapportene, er tilstrekkelig til at den bør få en slik bevismessig betydning som 

rettspraksis fra EMD domstolen trekker i retning av. ECPT – konvensjonen inneholder få 

saksbehandlingsregler som regulerer forhold ved utarbeidelse av rapportene. Den praksis 

som foreligger ved innhenting av informasjon, er således bygget på eget initiativ fra 

komiteen og landene de besøker.  

 

Det er på det rene at myndighetene ved en klagesak for domstolen har alle muligheter til å 

tilbakevise det inntrykket CPT -rapporten skulle gi. Derimot viser rettspraksis fra 

domstolen at rapporten i seg selv har forholdsvis stor vekt, Når dette er tilfelle, bør det 

trolig kunne forventes at CPT foretar det nødvendige arbeidet knyttet til også å høre 

myndighetenes kommentarer. Dette vil kunne være et argument statene kan bruke og som 

på lengre sikt kan svekke komiteens autoritet og troverdighet.  Fra CPT - besøket i Norge 

10. oktober 2005 ble problemstillinger rundt mangel på retningslinjer som ivaretar 

kontradiksjon tydelig. CPT bestemte seg for å besøke Stavanger fengsel. I motsetning til 

det mer generelle tilsynet komiteen førte ved andre institusjoner de besøkte, var 

hovedformålet med besøket i Stavanger fengsel rettet mot 12 innsatte i den så kalte 

”NOKAS saken”. Begrunnelsen for å ta kontakt med disse innsatte, ble aldri direkte 

kommunisert til norske myndigheter, men var trolig bygget på informasjon fra forsvarerne i 

saken, samt den massive media dekningen denne saken fikk i Norge.  

 

Komiteen holdt et avsluttende møte med Norske myndigheter etter sitt ukes lange tilsyn og 

i sine avsluttende bemerkninger på møtet uttalte CPT blant annet følgende: 

 

(…) The long periods of isolation to whish these prisoners were subjected, combined with 

routine handcuffing and ankle - cuffing (even in the courtroom), transport difficulties, strip 

searches twice daily on court days and constant cell changes, can have debilitating effects 

on their mental state and has already led to obvious deterioration in the mental health of a 
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number of them. The systematic use of iron ankle- cuffs can have no justification and 

should be abandoned.206 

 

Uttalelsene ble bekreftet med et brev til Justisdepartementet, noen uker senere.207 

 

Uttalelsen reiser i seg selv flere spørsmål blant annet knyttet til prosess og mandat. Ser 

CPT bruk av fotlenker i rettssalen som brudd på menneskerettighetene, uavhengig av den 

sikkerhetsmessige begrunnelse, eller mener de at fotlenker ikke var nødvendig uten at de av 

denne grunn tok stilling til om bruken kunne være et brudd på menneskerettighetene? 

Hvilken vurdering lå til grunn for komiteens konklusjon?     

 

Det er lite i uttalelsen isolert som kan tolkes i retning av at komiteen ønsket en dialog om 

hvorfor myndighetene mente det var nødvendig at disse sikkerhetstiltakene ble brukt. CPT 

tok heller ikke kontakt med myndighetene, for en uttalelse i saken under sitt tilsyn. 

Uttalelsens ordlyd og den faktiske gjennomføringen av tilsynet kan således trekke i retning 

av at CPT mener at fotlenker i rettssalen, er brudd på menneskerettighetene.  Norske 

myndighetenes praksis i etterkant av uttalelsene kan trekke i retningen av at myndighetene 

også mener at slike tvangsmidler under en rettssak, står i et tvilsomt forhold til EMK Bare 

noen dager etter at uttalelsene fra CPT var offentliggjort, bestemte politiet at lenkene ikke 

lenger skulle brukes. På den andre siden kan myndighetenes handling i like stor grad sees 

som et utslag av press fra media.  

 

EMD har ikke eksplisitt uttalt at fotlenker i seg selv, er et brudd på EMK.  Skulle noen av 

de tiltalte i NOKAS – saken få sin sak behandlet for EMD, vil det derimot ikke være 

usannsynlig at denne problemstillingen ville kunne blitt reist. Enten knyttet til en vurdering 

av EMK artikkel 3 eller ”fair trial” prinsippet i EMK artikkel 6. I en slik sak vil således 

rapporten fra CPT som ble utarbeidet etter besøket i oktober 2005 kunne danne det faktiske 

                                                 
206 Se ”foreløpige uttaleleser fra komiteen i brev til norske myndigheter av 22. november 2005. JON mener at 
det skal gjengi brevets tittel på engelsk, samt evt. referanse…men det er ikke noe slikt. Spør om hvordan man 
evt kan gjøre det. 
207 Møtet fant sted 10.10.2005 og brevet fra CPT er av 22. november 2005. 
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grunnlaget i saken og deres uttalelser om behandlingen av de tiltalte i ”NOKAS- saken” 

kunne være en av flere momenter ved den konkret vurdering.       

 

Bruken av CPT rapporten i EMD bidrar til noen ekstra utfordringer for landet som får 

besøk. Det vil være viktig at komiteen utarbeider sine rapporter på bakgrunn av en mest 

mulig riktig og nyansert informasjon. For norske myndigheter innebærer dette en 

oppfordring til å være pro - aktive under besøket og holder komiteen informert om det de 

mener er viktig at komiteen får kunnskap om. Dette gjelder både i forkant av tilsynet, samt 

i tidsrommet mellom avsluttet besøk og mottakelse av rapporten.  Av den rettsutviklingen 

som synes å ha vært knyttet til samarbeidet mellom EMD og CPT bør det også trolig stilles 

høye krav til myndighetenes tilsvar, samt den faktiske oppfølgingen av deres anbefalinger i 

etterkant av CPT rapporten. Det viktig her vil være at tilsvaret til komiteen gjenspeiles av 

den betydningen disse kan få, ved en klage for den internasjonale 

menneskerettighetsdomstolen. 

  

9.8.2 Bruken av CPT`s rapporter  i norsk rettspraksis 

 

I flere saker for Høyesterett er kritiske bemerkninger i rapporter fra CPT til norske 

myndigheter anført som et relevante argumenter.208 I Rt. 1999 s. 1807 ble lagmannsrettens 

kjennelse om brev- og besøkskontroll opphevet for en drapssiktet som hadde vært 

varetektsfengslet i 4 ½ måned, jf. straffeprosessloven § 186, annet ledd, jf. § 171 første 

ledd nr. 2. Her viser den kjærende part til blant annet det tilsvar norske myndigheter gav på 

rapporten fra CPT sitt besøk i 1997 som et argument for at lagmannsretten ikke hadde 

foretatt en tilstrekkelig konkretisering av behov for restriksjoner, eller individuell tilpasning 

av restriksjonene.209 Ved sin vurdering siterte Høyesteretts kjæremålsutvalg støtteskrivet til 

kjæremålet til lagmannsretten som blant annet lød: 

 

                                                 
208 Se Rt. 1999 s. 1807, Rt. 2001 s. 121, Rt. 2002 s. 1400, Rt. 2005 s. 1718, se også Rt. 2006 s. 50  
209 Se Rt. 1999 s. 1807 på s. 1809 
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”Det vises i denne forbindelse for øvrig til norske myndigheters uttalelse til rapporten fra 

CPT, hvor det bl.a  heter: 

 

 ”Norske myndigheter slutter seg til komiteens anbefalinger om at omfanget og 

utformingen av restriksjonene i størst mulig grad tilpasses de individuelle konkrete behov 

som foreligger i den enkelte sak. Både påtalemyndigheten og domstol har etter 

straffeprosessloven et ansvar i så henseende. Gjeldende regler i dag gir domstolen full 

adgang til individuell vurdering av restriksjonene” 

 

”(…)Kjennelsen er følgelig på dette punkt i strid med de gitte retningslinjer som under 

henvisning til CPT er inntatt i Riksadvokatens brev til statsadvokaten 3.3.98”.210 

 

Kjennelsen avsagt av Høyesteretts kjæremålsutvalg inntatt i Rt. 2002 s. 1468 gjaldt 

utelukkelsen av en siktet fra fellesskapet med andre innsatte etter straffeprosessloven § 

186a. Også her måtte Høyesterett ta stilling til om lagmannsrettens begrunnelse for 

fullstendig isolasjon var tilstrekkelig. Den siktede hadde påkjært tingrettens kjennelse til 

lagmannsretten. Lagmannsretten forkastet kjæremålet. Ved påkjæringen til Høyesterett ble 

det blant annet anført at endringen i straffeprosessloven av 28. juni 2002 innebar at det 

måtte kreves sterkere holdepunkter for bevisforspillelse enn tidligere og at det måtte foretas 

en forholdsmessighetsvurdering basert på at isolasjon innebar sterk psykisk smerte. Vider 

ble det anført: 

 

”Bakgrunn for disse skjerpelser er blant annet den kritikk Norge har vært utsatt for av 

Europarådets torturovervåkningskomité”.211 

 

Ved sin behandling av kjæremålet tar Høyesterett utgangspunket i lagmannsrettens 

begrunnelse. Etter at domstolen har konkludert med at de ikke kan se at denne 

begrunnelsen er utilstrekkelig, uttaler de følgende: 

                                                 
210 Se Rt. 1999 s. 1807 på side1809 
211 Se Rt. 2002 s. 1467 på side 1401 



 121

 

”(…) og at Norge har vært møtt med kritikk for sin isolasjonspraksis av 

torturovervåkningskomiteen, skal utvalget kort bemerke at dette er forhold som må 

forutsettes overveiet av lovgiver i forbindelse med lovrevisjonen 28. juni 2002.”212 

 

Denne teksten må jeg jobbe noe mer med! 

Det rettslige grunnlaget for avgjørelsen i Rt. 1999 s. 1807 var Riksadvokatens brev til 

statsadvokatene og av Rt. 2002 s. 1468 følger at det er strprl. § 186 a som er det rettslige 

grunnlaget. Begge sakene trekker i retning av at Høyesterett selv ikke ser ut til og bruker 

CPT kilder som en direkte rettskildefaktor ved tolkningen av strprl. § 186 a.  

 

Likevel trekker avgjørelsene i retning av at uttalelser og synspunkter fra CPT blir sett på 

som et relevant argument i den konkrete saken. Uttalelsene fra Høyesterett indikerer at de 

ikke tok stilling til kritikken fra CPT, likevel påpekte de at Riksadvokatens brev bygget på 

CPTs vurderinger, samt en forholdsvis klar uttalelse om at det kritikk fra CPT knyttet til 

bruk og gjennomføring av isolasjon ble vurdert og tatt høyde for i den aktuelle 

lovrevisjonen.  

 

Dette trekker i retning av at Høyesterett anerkjenner komiteens arbeid. I tillegg kan deres 

uttalelser i Rt. 2002 s 1468 indikere at domstolen har en viss forventning om at lovgiver 

iverksetter de tiltak som er nødvendig for å imøtekomme komiteens anbefalinger.  

   

  

 

 

9.9 Hvilken faktisk betydning har rapportene fra CPT for kriminalomsorgens egen 

praksis? 

 

                                                 
212 Se Rt. 2002 s. 1467 på side 1403 
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Norge har hatt besøk av CPT i 1993, 1997, 1999 og 2005. I denne forbindelse har norske 

myndigheter mottatt like mange rapporter. En studie av rapportene og den oppfølgingen 

som har vært fra kriminalomsorgens sentrale forvaltning i etterkant, etterlater et inntrykk av 

at den kritikk og de anbefalinger CPT kommer med, får betydning for den praksis som 

utøves direkte eller indirekte ovenfor innsatte og domfelte av kriminalomsorgen på sentralt 

regionalt og lokalt nivå. 

 

Gode eksempler på dette er blant annet de uttalelsene som kom i rapportene etter besøkene 

i 1997 og 1999. I begge rapportene uttrykket CPT en generell skepsis til norsk 

varetektspraksis, samtidig som de rettet spesiell kritikk til det de mente var en utstrakt bruk 

av isolasjon. Av strgjfl. § 46, jf. § 1 følger at kriminalomsorgen har ansvar for å 

administrere innholdet av varetekten. Rapportene inneholdt blant annet kritikk knyttet til 

den måten varetekten ble gjennomført på og CPT pekte blant annet på det mangel på 

aktivitetstilbud kriminalomsorgen hadde, til innsatte som satt isolert.213  

 

Ved besøket i 1997 og 1999 var kriminalomsorgen regulert ved fengselsloven av 12. 

desember 1958. Av fengselsloven § 14 fulgte at skadelige virkninger av frihetsberøvelse så 

vidt mulig skulle forebygges eller bøtes på. Av fengselsloven § 49 fulgte at de innsatte ikke 

måtte undergis andre innskrenkninger enn dem som var nødvendig for å sikre fengslingens 

øyemed eller for å opprettholde ro og orden. 

 

I 1997 besøkte CPT blant annet Bergen og Oslo fengsel. I Bergen fengsel intervjuet 

komiteen 12 innsatte med brev og besøkskontroll.214 I rapporten uttalte CPT blant annet 

dette om de funn de hadde gjort: 

 

“(…) 

                                                 
213 CPT har også uttalt seg kritisk til den utstrakte bruken av isolasjon og at personer kan bli sittende i arresten 
i en uke eller mer, før de blir overført til varetektscelle i et fengsel. Det er her foretatt forbedringer og i dag er 
utgangspunktet at en person som er varetektsfengslet skal overføres til fengselet inne 24 timer.hjemmel 
Oppfølging av kritikken fra CPT på dette område ligger som utgangspunkt inn under politiets ansvar og vil 
derfor ikke bli redegjort for nærmere her.  
214 Hva heter det nå? 
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Although they were interviewed separately, many of the detainees described suffering from 

similar experiences, when commenting on the effects of solitary confinement: fatigue, 

insomnia, loss of appetite, nausea, headaches, crying fits and bouts of depression becoming 

more acute as solitary confinement continued. Some detainees mentioned suicidal thoughts; 

almost all referred to the distress consequent upon not being allowed contacts with families 

and friends”.215 

 

CPT anbefalte følgende: 

 

“With regard to the treatment in prison of remand prisoners subject to restriction, the CPT 

recommends that this be governed by detailed directives. These directives should ensure 

that coordinated efforts are made by staff with a view to offering the persons concerned 

access to purposeful activities and appropriate human contact. The general aim should be to 

protect prisoners from experiencing suffering or harm”216  

 

 

Som en direkte følge av anbefalingene i rapporten fra 1997, utarbeidet Justisdepartementet 

et rundskriv om varetekt, der det ble lagt særlig vekt på tiltak for innsatte med 

restriksjoner.217 Rundskrives innledning, fjerde ledd lyder slik: (heter det lød, når det nå er 

innarbeidet i lov m forskrifter?) 

 

”Fengselsstyret vil i dette rundskriv gi retningslinjer for behandling av varetektsinnsatte.  

Det fokuseres i pkt. III spesielt på mulige tiltak for å avhjelpe/avdempe skadelige følger av 

isolasjon og mangel på menneskelig kontakt for de varetektsinnsatte som er underlagt 

restriksjoner. 

 

Retningslinjene pkt. III ga videre en konkret oversikt over tiltak som skulle gjennomføres, 

og som skulle ha til formål å forhindre og avhjelpe skadelige følger av isolasjon.   
                                                 
215 se CPT rapport f ra1997 s 13 punkt 23 
216 Se CPT rapporten fra 1997 s. 19 nr. 38 
217 Se Rundskriv Fst 6/97 
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Ved den nye straffegjennomføringsloven av 2001 med forskrifter og retningslinjer ble 

innholdet av rundskrivet innarbeidet. Strgjfl. § 2 andre ledd lyder nå: 

  

Ved varetektsfengsling skal kriminalomsorgen legge forholdene til rette for å avhjelpe 

negative virkninger av isolasjon. 

 

Videre følger det av strgjfl. § 46 første ledd siste pkt. at skadelige virkninger av fengslingen 

så vidt mulig skal forebygges. Av bestemmelsens andre ledd følger at kriminalomsorgen 

skal prioritere tiltak for å avhjelpe negative virkninger av isolasjon etter 

straffeprosesslovens § 186 annet ledd og § 186a.  

 

Av spesialmerknadene til bestemmelsen følger at strgjfl. § 2 andre ledd først og fremst 

innebærer en forpliktelse om å ivareta varetektsinnsatte underlagt restriksjoner.218 I følge 

spesialmerknadene til strgjfl. § 46 at annet ledd gjelder bestemmelsen varetekstinnsatte 

underlagt brev og besøksforbud eller kontroll. Vider står det følgende: 

 

”Hensikten med denne bestemmelsen er å pålegge kriminalomsorgen å prioritere tiltak for 

denne gruppen, for å motvirke isolasjonsskader”.219 

 

Av forskrift til straffegjennomføringsloven § 1-2 andre ledd følger blant annet at 

varetektsinnsatte som ikke kan delta i fellesskap, skal prioriteres med hensyn til aktiviteter 

og samvær med tilsatte med sikte på å redusere skadevirkningene av isolasjon. Av 

retningslinjene pkt. 4.1 under overskriften ” negative virkninger av isolasjon” følger blant 

annet at fengselets ledelse skal legge forholdene til rette for å avhjelpe negative virkninger 

av isolasjon. Av de ovenfor siterte uttalelsene til CPT vil dette innebære ”access to 

purposeful activities and appropriate human contact”.  

 

                                                 
218 Se Ot. prp. nr. 5 (2000-2001) s. 149 
219 Se Ot. prp. nr. 5 (2000-2001) s. 170 
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På bakgrunn av rapporter fra CPT og de presiseringer som ble gjort om behandlingen av 

varetektsinnsatte med ny straffegjennomføringslov, ble det høsten 2000 dannet en 

arbeidsgruppe som skulle jobbe med å bedre den faglige kvaliteten på varetekstarbeidet. 

Våren 2004 tok direktøren på Oslo fengsel initiativ til å utvikle en varetektshåndbok.220 

Mandatet ble gitt ved et samarbeid mellom kriminalomsorgen lokalt regionalt og sentralt. 

Boken skal blant annet fokusere på å beskrive god praktisk arbeid gjennom hele 

varetektsforløpet og legge vekt på hvilke konkrete arbeidsoppgaver den enkelte 

fengselsbetjent kunne utføre, for å lette på blant annet de skadelige virkningene som kunne 

oppstå ved bruk av isolasjon221 

  

 

 

 

 

 

10 Avsluttende kommentarer 

                                                 
220 Se ”kvalitet i varetektsarbeidet - håndbok i varetektsarbeid av Trond Danielsen og Vegard Karlsen  
221 Deler av boken er nå oversatt til engelsk og russisk og skal blant annet brukens i det russisk norske 
justissamarbeidet. 
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