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1 Innledning  

 

1.1 Problemstilling og aktualitet 

Tema for denne oppgaven er bruk av de facto isolasjon i norske fengsler. Problemstillingen er 

hvorvidt bruken av de facto isolasjon er i samsvar med det nasjonale og internasjonale 

regelverket. De facto isolasjon her innebærer at en innsatt er isolert 22–24 timer i døgnet, uten 

at dette er besluttet i vedtak. Dette utføres i praksis for eksempel overfor varetektsinnsatte som 

ikke har mulighet for fellesskap, domsinnsatte som blir sittende på mottaksavdeling som følge 

av for liten kapasitet på fellesskapsavdeling eller innsatte som har fullført en vedtaksbesluttet 

isolasjonsperiode, men som blir sittende i «kø» fordi det er fullt på fellesskapsavdeling.1  

 

Å fengsle noen er et av de største inngrepene staten kan gjøre mot enkeltmennesket. En 

isolasjon i fengselet kan beskrives som «imprisonment within a prison»2, og utgjør et enda 

større innhugg i privatsfæren. Isolasjon bør derfor underlegges streng kontroll og ikke finne 

sted mer enn absolutt nødvendig.3 Opphold i isolasjon kan være svært helseskadelig, både 

somatisk og psykisk. Det er godt dokumentert at såkalte «isolasjonsskader» kan oppstå etter 

kort tid, men at etter hvert som isolasjonen pågår, er det en økende sannsynlighet for at den 

innsatte får helseskader.4 Isolasjonsskader kan bestå av bl.a. angst, depresjoner, søvnproblemer, 

hodepine, magesmerter, nakkevondt, fordøyelsesproblemer, redusert matlyst og økt 

selvmordsfare.5 Når den innsatte isoleres uten selv å ha forårsaket noe som tilsier et slikt 

isolasjonsregime, som ved de facto isolasjon, er det naturlig å anta at isolasjonen kan oppleves 

som en enda større belastning. 

 

Det har vært en økende bruk av isolasjon i norske fengsler, og i 2018 satt på det meste 252 

innsatte innelåst på cella 22 timer eller mer i døgnet - 135 av disse var isolert uten vedtak.6 

Bruken av de facto isolasjon har vært kritisert av bl.a. Norges institusjon for 

menneskerettigheter. I deres årsrapport fra 2015 ble det påpekt om bruk av de facto isolasjon at 

det var grunn til en «kritisk gjennomgang (…) av dette problemet»7. En slik gjennomgang har 

enda ikke skjedd.  

 

                                                 
1  Norges institusjon for menneskerettigheter (2016) s. 16.  
2  Piechowicz v. Poland avsnitt 165. 
3  Se f.eks. CPT/Inf(2011) 28 s. 44 og Mandela-reglene regel 45 punkt. 1.  
4  CPT/Inf(2011)28-part2 punkt. 52 andre avsnitt.    

5  Smith (2006) s. 488–493.  
6  Se kapittel 3 punkt 3.1.   
7  Norges institusjon for menneskerettigheter (2016) s. 16. 
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Norge er rettslig forpliktet til å overholde flere ulike internasjonale regelsett som verner 

innsatte. I tillegg er det etablert nasjonale regler for bruk av isolasjon som må overholdes av 

Kriminalomsorgen. Jeg ønsker å undersøke om disse kravene overholdes ved bruk av de facto 

isolasjon i norske høysikkerhetsfengsler.      

 

1.2 Nærmere presisering av problematikken og avgrensninger av oppgavens 

rekkevidde  

Det er flere grunner til at bruken av de facto isolasjon er en rettslig interessant problemstilling. 

Isolasjon i seg selv forekommer nokså ofte, og både domsinnsatte og varetektsinnsatte kan 

isoleres i visse tilfeller. For varetektsinnsatte er det i hovedsak snakk om rettsbestemt isolasjon, 

hvor retten etter bestemmelser i lov av 22. mai 1981 om rettergangsmåten i straffesaker av 

(straffeprosessloven, heretter strpl.) beslutter at den varetektsfengslede skal isoleres.8 

Varetektsinnsatte kan også besluttes isolert av fengselet på samme vilkår som domsinnsatte. De 

rettslige grunnlagene for fengselsbesluttet isolasjon er uttømmende regulert i lov av 18. mai 

2001 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven, heretter strgjfl.). Jeg vil i 

punkt 3.2 gi en kort redegjørelse for disse reglene, men vil avgrense mot lovbestemt isolering 

utover dette.  

 

Det følger av forarbeidene til strgjfl. at begrensninger i fellesskapet må ha hjemmel i lov.9 Av 

retningslinjer til lov om gjennomføring av straff og til forskrift til loven (KSF-2002-9001) 

(heretter: retningslinjene til strgjfl.) til § 37 punkt 37.1 følger det at det som utgangspunkt skal 

fattes enkeltvedtak dersom en innsatt isoleres. Det følger av samme punkt i retningslinjene til 

strgjfl. § 37 at helt kortvarig innlåsing, for eksempel en times innlåsing ved telling av innsatte, 

vaktskifte, bespisning etc., regnes ikke som situasjoner hvor vedtak må fattes. Ved de facto 

isolasjon som omhandles i oppgaven her er innsatte låst inne på cella i 22–24 timer, som er mye 

mer enn en time sporadisk ved ulike anledninger.  Bruk av de facto isolasjon vil derfor være 

innlåsing som krever vedtak.  

 

Det er ulike prosesser for hvordan en innsatt kan gå frem for å klage på vedtak. Enkeltvedtak 

kan påklages til overordnet instans, som hovedregel regionskontoret som det enkelte fengselet 

hører under, som fastslått i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 

(forvaltningsloven) (heretter fvl.) § 28 (1). Forvaltningsloven gjelder med noen unntak ved 

straffegjennomføring, jf. strgjfl. § 7. En to-instansbehandling vanskeliggjøres ved de facto 

isolasjon, fordi det i de fleste tilfeller ikke fattes noe vedtak. Den innsatte får dermed heller ikke 

skriftlig informasjon om klageadgang. Det finnes i tillegg flere prosessuelle bestemmelser som 

skal sikre en to-instansbehandling etter en viss tidsperiode med utholdt isolasjon, f.eks. strgjfl. 

                                                 
8  Strpl. §§ 186 og 186a jf. § 171. 
9  Ot.prp. nr. 5 (2000–2001) s. 229.  
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§ 37 (5) flg. Også denne kontrollordningen sikres ved et skriftlig vedtak, da saken skal 

videresendes etter en viss tid til regionalt nivå. Dersom det ikke foreligger vedtak, er 

sannsynligheten større for at disse fristene ikke overholdes. Når en innsatt sitter isolert uten 

vedtak, kan vedkommende derfor i stor grad oppleve å være rettsløs i møte med isolasjonen.10  

 

Fordi det ikke foreligger et isolasjonsvedtak, er det uklart hvordan den innsatte kan gå frem 

overfor fengselet og overordnede organer ved de facto isolasjon. Den samme problematikken 

gjør seg gjeldende i domstolssystemet. Manglende vedtak gjør det vanskelig for overordnede 

organ, rettssystemet og det øvrige samfunnet å sette seg inn i, og vurdere lovligheten av, de 

facto isolasjon.  

 

Jeg vil gjennomgå rapporter om de facto isolasjon ved høysikkerhetsfengsler i Norge. Jeg har 

avgrenset mot å undersøke de facto isolasjon ved ungdomsenheter og rene kvinnefengsler. 

Denne avgrensningen har blitt gjort både av plasshensyn, men også fordi disse institusjonene 

består av en annen innsattgruppe som har andre utfordringer ved straffegjennomføringen. Ved 

vurderingen vil jeg fremheve særskilte utsatte grupper, fordi disse er beskyttet av særlig 

lovgivning i tillegg til regelverk som beskytter alle innsatte. I tillegg er disse gruppene kanskje 

særlig utsatt for de facto isolasjon. 

 

CPT anbefaler at den innsatte tilbringer minst 8 timer utenfor cella hver dag.11 Selv om det ikke 

inngår i min definisjon av de facto isolasjon, vil jeg bruke noen illustrasjoner og informasjon 

om de som har mindre enn 8 timer fellesskap for å kunne belyse problematikken ved omfattende 

isolasjon.   

  

                                                 
10  Se Sivilombudsmannens sak 2007/1493.  
11  CP/Inf(2011)28-part2 avsnitt 47. 
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1.3 Rettskilder og metode  

 

1.3.1 Innledende bemerkninger  

For å kunne belyse problemstillingen ser jeg hen til en rekke kilder av både nasjonal og 

internasjonal karakter. Jeg vil redegjøre for disse hver for seg, da ulik metode knytter seg til de 

ulike rettskildene.  

 

1.3.2 Det internasjonale rettskildebildet og bruk av metode  

Norsk rett bygger på det dualistiske prinsipp, som innebærer at folkerettslige forpliktelser må 

gjennomføres i norsk rett. Dette kan f.eks. skje ved at det etter lov eller forskrift direkte sies at 

den folkerettslige forpliktelsen skal gjelde som norsk intern rett, eller at Norge innfører den 

folkerettslige regelen i egen lov.12 

 

For det første vil den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) være av betydning. 

I lov av 2. mai 1991 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett 

(menneskerettsloven, heretter mrl.) § 2 gjøres det klart at EMK er norsk rett, og ved motstrid 

med annen norsk rett vil EMK gå foran. Overvåkningen av at EMK overholdes, skjer gjennom 

EMKs domstolssystem, Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), jf. EMK art. 19 

og 46.  

 

Også Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) og Konvensjon 

om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner (Kvinnekonvensjonen) har forrang 

foran norsk rett, jf. mrl. § 2. Gjennomføringen av disse overvåkes av tilhørende komiteer, som 

kommer med anbefalinger til de enkelte medlemslandene.13 Jeg vil også se nærmere på FNs 

konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).  

 

Norge har også forpliktet seg til andre internasjonale konvensjoner som ikke omfattes av mrl. 

§ 2. En av disse er Konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende 

behandling eller straff (CAT). FNs torturkomité skal sørge for at torturkonvensjonen følges, og 

komiteen avgir anbefalinger til medlemslandene.14  

 

Europarådet har vedtatt Den europeiske torturforebyggingskonvensjonen som Norge har 

ratifisert. I medhold av konvensjonen ble det opprettet et forebyggende håndhevingsorgan, The 

Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

                                                 
12  Skodvin (2014).  
13  Kvinnekonvensjonen art. 17 og 21, SP art. 28 og 40.   
14  CAT art. 17 flg., art. 19 punkt 1.  
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(CPT).15 CPT skriver besøksrapporter, så vel som anbefalinger for hvordan landene kan gå frem 

for å imøtegå eventuelle problemer ved forvaringsstedet.16  

 

Ved fastleggelse av reglene i de ulike internasjonale konvensjonene må det ses hen til 

internasjonal metode for konvensjonstolkning. Det har utviklet seg flere regler i folkeretten for 

konvensjons- og traktatstolkning, som bl.a. bygger på Wien-konvensjonen om traktatretten av 

23. mai 1969 (heretter VCLT). Konvensjonen gir uttrykk for internasjonal sedvanerett, og er 

derfor bindende for Norge til tross for at den ikke er ratifisert.17 VCLT bestemmer bl.a. at det 

er det originale traktatspråket som brukes, jf. art. 10 bokstav a. Jeg benytter derfor de engelske 

versjonene av menneskerettighetskonvensjonene ved gjengivelse i min oppgave. 

Tolkningsreglene følger av konvensjonens art. 31, men av plasshensyn vil jeg ikke gå nærmere 

inn på disse. VLCT gjelder også for tolkning av EMK.18 EMK tolkes likevel dynamisk av EMD, 

som har etablert «den velkjente utviklingspregede tolkningsstilen, der det legges til grunn at 

konvensjonene er i stadig utvikling, og at vernet stadig må tilpasses nye tiders krav».19  

 

Konvensjonene nevnt over er typiske eksempler på «hard law», som vil si at medlemsstatene 

er rettslig bundet av konvensjonen, og at denne kan håndheves mot medlemsstatene i en 

domstol.20 Anbefalinger gitt av de ulike komiteene er imidlertid «soft law». Med «soft law» 

menes regelverk, rådgivninger, internasjonale praksiser osv. som ikke i seg selv er rettslig 

bindende for konvensjonslandene.21  

 

Annen relevant «soft law» er FNs reviderte standard minimumsregler for behandling av innsatte 

av 2015 (Mandela-reglene) og de europeiske fengselsreglene av 2006 (EPR). Disse gir uttrykk 

for anbefalinger land bør følge i behandlingen av sine innsatte, men landene er ikke rettslig 

bundet til å følge anbefalingene med mindre disse gir uttrykk for en regel som også 

fremkommer av «hard law».  

 

Det er noen metodiske forskjeller på «hard law» og «soft law». Som nevnt er soft law ikke 

rettslig bindende. Men til tross for at f.eks. CPTs anbefalinger ikke er rettslig bindende, vil 

statene normalt rette seg etter dem.22 Videre ser også EMD hen til anbefalingene fra CPT i flere 

                                                 
15  Torturforebyggingskonvensjonen art. 1.   
16  Torturforebyggingskonvensjonen art. 10.   
17  Rt. 2004 s. 957 avsnitt 41.  
18  Golder v. The United Kingdom avsnitt 29.  
19  Elgesem (2003) s. 203–230.  
20  NOU 2011:9 s. 61. 
21  NOU 2011:9 s. 61.  
22  Norges institusjon for menneskerettigheter (2012) s. 9. 
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av sine avgjørelser.23  Sivilombudsmannen har uttalt om EPR at: «Selv om disse ikke er rettslig 

bindende, bør de etter mitt syn være retningsgivende for norsk kriminalomsorg.»24 

Kriminalomsorgsdirektoratet har imidlertid i sin årsrapport fra 2016 gitt uttrykk for at de ikke 

mener seg bundet av anbefalinger fra CPT om at innsatte bør tilbringe minst åtte timer utenfor 

cella per dag.25  

 

Selv om soft law har relevans ved tolkningen av visse rettslige problemstillinger, er det mer 

uklart hvor stor rettskildemessig vekt de skal ha. For eksempel sier Mandela-reglene og EPR 

noe om hvor det internasjonale samfunnet mener terskler bør ligge. Dette kan i seg selv være et 

rettslig relevant argument uavhengig av om regelen er juridisk bindende, fordi det gir uttrykk 

for folkerettslige idealer. Vurderingen av vekten vil variere fra sak til sak, og etter hvilke andre 

rettskilder som foreligger ved løsningen av spørsmålet. I Rt. 2008 s. 1764 er det tatt til orde for 

at konvensjonstolkning fra FNs menneskerettskomité må ha «betydelig vekt som rettskilde».26 

I LG-2018-120758 ble denne uttalelsen brukt til inntekt for at Mandela-reglene skulle ha vekt 

som rettskilde.27 Dette, sammenholdt med at EMD i sine dommer henviser til soft law, som 

f.eks. CPTs rapporter, tilsier at soft law kan ha en viss rettskildemessig vekt ved vurderingen 

av de facto isolasjon.28  

 

1.3.3 Det nasjonale rettskildebildet og bruk av metode  

Av norsk rett vil jeg se hen til lov av 17. mai 1814 om Kongeriket Norges Grunnlov (heretter 

Grl.), straffegjennomføringsloven, lov av 16. juni 2017 om likestilling og forbud mot 

diskriminering (heretter likestillings- og diskrimineringsloven) og forvaltningsloven. Det 

fremkommer av forskrift av 22. februar 2002 om straffegjennomføring (heretter 

straffegjennomføringsforskriften) § 9-1 at Kriminalomsorgsdirektoratet kan gi utfyllende 

retningslinjer til straffegjennomføringsloven og forskriften.  Jeg vil derfor også benytte til disse. 

Det foreligger nokså lite relevant rettspraksis på dette området, da det er sjelden at 

isolasjonsspørsmål kommer opp for retten. Jeg vil likevel gjøre bruk av noen dommer fra 

Høyesterett samt noe underrettspraksis. Underrettspraksis er brukt hovedsakelig som 

støtteargumentasjon.  

 

Jeg vil benytte meg av rettsdogmatisk metode, og derfor anvende alminnelig juridisk metode. 

Lov og tilhørende forarbeider samt rettspraksis er relevante og tungtveiende rettskilder etter 

rettskildelæren. Det er ingen tvil om at dommer fra Høyesterett er en tungtveiende rettskilde, 

                                                 
23  Se f.eks. Sanchez v. France avsnitt 150.  
24  Sivilombudsmannen (2008) punkt 4.  
25  Kriminalomsorgsdirektoratet (2016) s. 28. 
26  Rt. 2008 s. 1764 avsnitt 81.  
27  LG-2018-120758. 
28  Se f.eks. Piechowicz v. Poland avsnitt 172–173. 
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men det er større tvil om underrettspraksis. Som jeg vil vise under, har en av 

underrettsdommene trekk som tilsier at de skal få større vekt enn annen underrettspraksis. 

Underrettspraksis vil ha mindre rettskildevekt enn høyesterettspraksis.  

 

Av forvaltningspraksis har jeg sett hen til Sivilombudsmannens uttalelser. Sivilombudsmannen 

har forankring i Grl. § 75 bokstav l og i lov av 2. juni 1962 om Stortingets ombudsmann for 

forvaltningen (heretter sivilombudsmannsloven). Det følger av sivilombudsmannsloven § 3 at 

mandatet består i å sikre borgeren mot urett fra forvaltningen og bidra til at offentlig forvaltning 

respekterer og sikrer menneskerettighetene. Sivilombudsmannen jobber på to måter.29 For det 

første kan ombudsmannen undersøke klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett 

eller feil fra den offentlige forvaltningen. 

 

For det andre jobber Sivilombudsmannen med å forebygge tortur og umenneskelig behandling 

i institusjoner gjennom å besøke steder hvor mennesker er berøvet friheten. Denne 

forebyggende virksomheten er organisert i en egen gruppe som har et særskilt ansvar for å 

undersøke om menneskerettighetene til frihetsberøvede mennesker ivaretas og forebygge tortur 

og umenneskelig behandling.30 Gruppen vil i det videre betegnes som Forebyggingsenheten.  

 

Forebyggingsenheten avgir rapporter fra besøkene. Disse inneholder en gjennomgang av 

institusjonens forhold og hvorvidt driften innebærer en risiko for at mennesker som er fratatt 

friheten skal bli utsatt for tortur og umenneskelig behandling. Det følger av 

sivilombudsmannsloven § 10 siste ledd at norske myndigheter har en plikt til å vurdere 

Sivilombudsmannens anbefalinger og «innlede dialog» om mulige gjennomføringstiltak. 

Sivilombudsmannen har ikke mulighet til å gi pålegg til departementer eller forvaltningen, men 

kommer med anbefalinger etter sine observasjoner, og møter Justis- og 

beredskapsdepartementet om sine funn og anbefalinger en gang i året.31  

 

Forvaltningspraksis vil ha relevans, mens vekten av den kan diskuteres og vil avhenge av de 

andre rettskildene på området.32 Siden det ikke foreligger mye relevant rettspraksis, vil 

forvaltningspraksisen kunne bli mer tungtveiende. Sivilombudsmannen kan uttale seg i 

enkeltsaker. Eckhoff har tatt til orde for at slike uttalelser fra Sivilombudsmannen har vekt som 

rettskildefaktor: «Selv om uttalelsene ikke er bindende, blir de som regel respektert av de 

forvaltningsorganer de er rettet til.»33 Argumenter for dette er at Sivilombudsmannen har sin 

forankring gjennom Stortinget, og er sammensatt av dyktige jurister som arbeider nøye og 

                                                 
29  Sivilombudsmannen §§ 3a og 4.  
30  Sivilombudsmannen (2014c) s. 11  
31  Sivilombudsmannsloven § 11. 
32  Kjærstad (2003) s. 139.  
33  Eckhoff (2001) s. 231.  
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grundig med sakene de vurderer. Da jeg kun benytter meg av en slik uttalelse som et 

støtteargument, vil jeg ikke vurdere dette mer inngående.  

 

Jeg vil hovedsakelig bruke rapportene fra Forebyggingsenheten som empirisk grunnlag. Disse 

er utarbeidet etter besøk over flere dager i det aktuelle fengselet. Som empirisk grunnlag vil 

disse derfor trygt kunne benyttes og legges vekt på. Som rettskilde er rapportene å regne som 

forvaltningspraksis og dermed ikke svært tungtveiende. Tolkningen til Forebyggingsenheten av 

bruk av de facto isolasjon vil likevel være et relevant argument som må tillegges noe vekt, da 

de har stor kompetanse på dette feltet.  

  

Likestillings- og diskrimineringsombudet har også utarbeidet rapporter om innsatte. Deres 

mandat er etter lov av 16. februar 2017 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og 

Diskrimineringsnemnda (heretter diskrimineringsombudsloven) § 5 å: «fremme reell 

likestilling og hindre diskriminering på alle samfunnsområder» bl.a. på grunn av kjønn og 

funksjonsnedsettelse. Ombudet skal videre tilby veiledning, men også føre tilsyn med at norsk 

rett og forvaltningspraksis samsvarer med Norges forpliktelser, både etter Kvinnekonvensjonen 

og CRPD. Ombudet behandler også enkeltsaker, og jeg vil se hen til en av disse sakene. Disse 

uttalelsene i enkeltsaker er ikke rettslig bindende, og LDO har ikke mulighet til å pålegge noen 

å rette seg etter uttalelsene. Tas saken videre til nemnda, derimot, kan det fattes et juridisk 

bindende vedtak.34 Uttalelsene fra ombudet har dermed svært begrenset rettskildemessig vekt, 

men kan allikevel brukes som et støtteargument.  

 

Retningslinjene fra Kriminalomsorgsdirektoratet er også forvaltningspraksis, men av en annen 

art enn uttalelser og rapporter fra de ovennevnte uavhengige ombudene. I retningslinjene er det 

forvaltningen selv som instruerer underordnede organer om hvordan skjønnet de har etter 

straffegjennomføringsloven, skal utøves. Retningslinjene sier også noe om hvordan reglene bør 

tolkes.35 Det får betydning for vurderingen av retningslinjenes vekt at de anses som ledd i den 

forvaltningsrettslige instruksjonsmyndigheten.36 En lang, varig og ensartet praksis kan 

imidlertid trekke i retning av at forvaltningens tolkning skal være vektig i rettens vurdering.37 

 

Endelig vil jeg også benytte juridisk teori som støtteargument ved ulike vurderinger. Juridisk 

teori har vært omdiskutert som rettskilde. Da jeg bruker det som støtteargument, vil ikke dette 

komme på spissen.  

  

                                                 
34  LDO (udatert). 
35  Eckhoff (2001) s. 227. 
36  Storvik (2017) s. 30.  
37  Eckhoff (2001) s. 233.  
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1.4 Definisjon av relevante begrep    

I oppgaven defineres «de facto isolasjon» som isolasjon av innsatte i 22–24 timer i døgnet uten 

meningsfull menneskelig kontakt, hvor det ikke er fattet vedtak om isolasjon. De facto isolasjon 

kan også foreligge hvor det er fattet vedtak om delvis utelukkelse, men de innsatte i realiteten 

sitter innelåst på cella 22–24 timer, og dermed er helt utelukket. Her vil det også foreligge 

mangel på vedtak for deler av isolasjonen.38  

 

CPT har uttalt følgende om funn av de facto isolasjon i norske fengsler: «A few prisoners had 

been held for several years de facto in a solitary-confinement-type regime which was neither a 

disciplinary nor a security measure and devoid of a legal basis».39 De facto isolasjon er dermed 

også internasjonalt ansett som tilfeller hvor det ikke foreligger en rettslig begrunnelse for 

isolasjonen, men hvor de fysiske forholdene og selve gjennomføringen av fengslingen gjør at 

den innsatte likevel sitter isolert mer enn 22 timer i døgnet. Det er vanskelig å si hva som ligger 

i «meaningful human contact», men en naturlig ordlydsforståelse tilsier at den menneskelige 

kontakten må ha et visst kvalitativt nivå, og at ikke enhver menneskelig kontakt vil være 

«meaningful».   

 

Det er tatt til orde for at det med «meaningful human contact» menes at kontakten må være «an 

empathetic exchange and sustained, social interaction».40 Det er tatt til orde for at kriteriet 

meningsfull kontakt ikke er oppfylt dersom dem innsatte er i kontakt med ansatte i forbindelse 

med levering av mat, post eller distribusjon av medisiner.41 Istanbulerklæringen, senere 

adoptert av FNs spesialrapportør for tortur, spesifiserer at den menneskelige kontakten i fengsel 

«is typically reduced to a minimum. The reduction of stimuli is not only quantitative but also 

qualitative. The available stimuli and occasional social contacts are seldom freely chosen, 

generally monotonous, and often not empathetic».42 Internasjonalt har altså isolasjon vært 

definert som isolasjon på cella 22–24 timer i døgnet uten meningsfull menneskelig kontakt.43 

Denne definisjonen benytter også Forebyggingsenheten seg av.  

 

Begrepet «isolasjon» brukes i straffegjennomføringsloven om rettsbesluttet isolasjon for 

innsatte på varetekt, mens begrepet «utelukkelse fra fellesskap» brukes om fengselsbesluttet 

                                                 
38  Sivilombudsmannen (2018b) s. 20.  
39  CPT/Inf (2019) 1 s. 39 avsnitt 86. 
40  Penal Reform International (2017) s. 89. 
41  Penal Reform International (2017) s. 89 . 

42    Istanbulerklæringen s.1. 

43  Se f.eks. Mandela-reglene regel 44 og Ministerkomiteekommentar til EPR (2005).  
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isolasjon, f.eks. i strgjfl. § 37. Utelukkelse kan være enten hel eller delvis. Hel utelukkelse 

innebærer at den innsatte ikke har noen form for fellesskap med andre innsatte, mens delvis 

utelukkelse innebærer at den innsatte f.eks. ikke får delta på sysselsetting eller i fellesskap på 

avdelingen. Det følger av retningslinjene til strgjfl. § 37 at hva som er å regne som delvis 

utelukkelse vil «bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet».44 Også EMD skiller 

mellom ulike typer isolasjon, hvor «relative social isolation» innebærer at den innsatte er isolert 

fra andre innsatte,45 mens «complete sensory isolation» innebærer at den innsatte er fullstendig 

isolert fra inntrykk.46  

 

Straffeprosessloven bruker begrepet «fullstendig isolasjon» om isolasjon hvor den innsatte 

isoleres fra andre innsatte.47 Det fremgår av rettspraksis at fullstendig isolasjon regnes som 22 

timer eller mer, altså tilsvarende omfang som jeg legger i begrepet «de facto isolasjon».48 

 

1.5 Oppgavens fremstilling videre  

Jeg vil starte med å gi en fremstilling av det relevante juridiske regelverket for problemstillingen 

(kapittel 2). Videre vil jeg presentere forekomsten av de facto isolasjon i norske fengsler, og 

vurdere det relevante regelverket opp mot de faktiske forholdene i norske fengsler – 

hovedsakelig på mottaks- og varetektsavdeling (kapittel 3.1-3.3). Jeg vil også se særlig på de 

facto isolasjon av to marginaliserte grupper; kvinnelige innsatte og innsatte med nedsatt 

funksjonsevne (kapittel 3.4). Underveis vil jeg holde isolasjonsregimet de ulike gruppene blir 

underlagt, opp mot det relevante regelverket for å si noe om hvorvidt den norske ordningen er 

i overensstemmelse med regelverket. Endelig vil jeg komme med avsluttende bemerkninger og 

rettspolitiske betraktninger (kapittel 4).   

 

  

                                                 
44  Kriminalomsorgsdirektoratet (2002) punkt 37.4. 
45  Sanchez v. France avsnitt 135.  
46  Prop. 108 L (2011-2012) s. 19.  
47  Strpl. § 186a. 
48  Se f.eks. Rt. 2005 s. 1226 avsnitt 18 og LG-2018-120758. 
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2 Juridisk rammeverk for vurdering av bruk av de facto isolasjon  

 

2.1 Utgangspunktet: frihetsberøvelse gjennomføres i fellesskap 

Jeg vil nedenfor gjennomgå det relevante nasjonale og internasjonale regelverket i tilknytning 

til de facto isolasjon. For å kunne gjøre dette er det først nødvendig å si noe om utgangspunktet 

for frihetsberøvelsen.   

 

Utgangspunktet er etter strgjfl. § 17 (1) at «Så langt det er praktisk mulig skal innsatte ha adgang 

til fellesskap under arbeid, opplæring, program og andre tiltak, og i fritiden». 

Kriminalomsorgen skal dermed tilrettelegge for fellesskap på dagtid hvor den innsatte typisk 

vil være i arbeid, på skole eller i program, men også utenfor denne tiden, på ettermiddag og 

kveld.  

 

En naturlig språklig forståelse av det som er «praktisk mulig», tilsier at det vil være tilfeller 

hvor fellesskap ikke lar seg gjennomføre utfra fengselets egne forutsetninger, slik som f.eks. 

bemanning og bygningsmasse, og hvor fellesskapet ikke kan gjennomføres uten 

uforholdsmessig stor kostnad. Denne tolkningen støttes av forarbeidene, som sier at: 

«Bygningsmessige begrensninger, som manglende fellesskapslokaler, vedlikeholdsarbeid eller 

nødvendig ombygging kan gjøre det nødvendig med unntak fra fellesskapet deler av døgnet».49   

 

Det åpnes dermed for en begrenset adgang til å utelukke innsatte «deler av døgnet» dersom 

bygningsmessige begrensninger gjør det nødvendig. Både vedlikeholdsarbeid og nødvendig 

ombygging har en midlertidig karakter og typisk ikke noe som foregår over lenger tid, selv om 

større ombygginger kan vare over en lengre tidsperiode. Hva som er å regne som «deler av 

døgnet» er heller ikke klart, og ved de facto isolasjon vil den innsatte være innelåst mellom 22-

24 timer av døgnet. Etter en ordlydsfortolkning må dette sies å være mer enn «deler av døgnet» 

fordi det ligger nært opp å gjelde hele døgnet. Forarbeidene åpner dermed ikke for en innlåsing 

22-24 timer i døgnet, men kan hjemle innlåsing ved bygningsmessige begrensninger og for 

«deler av døgnet».  

 

Det er ikke gitt en klar definisjon av hvordan «fellesskap» i strgjfl. § 17 (1) skal forstås. Det 

følger av retningslinjene til strgjfl. §37 at fellesskap vil si «samvær mellom flere innsatte», og 

at det er fengselsavdelingens alminnelige dagsorden som vil definere hva som er å regne som 

fellesskap.50  Systembetraktninger tilsier at retningslinjene til § 37 også kan brukes ved 

vurdering av strgjfl. § 17 (1). Alminnelig dagsorden vil si at det skal være fastsatt når fellesskap 

                                                 
49  Ot.prp.nr.5 (2000-2001) s. 157.  
50  Kriminalomsorgsdirektoratet (2002) punkt 37.4.  
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er mulig mellom innsatte, både når det tar til og når det skal avsluttes.51 Hvorvidt en innsatt er 

delvis utelukket fra fellesskap, vil avhenge av en konkret vurdering i det enkelte tilfellet.52 Selv 

om det er opp til fengselet å ta denne konkrete vurderingen, må fengslene selvfølgelig forholde 

seg til lovens rammer, og alminnelig dagsorden må samsvare med straffegjennomføringens 

regler.53 

 

Etter norsk rett har innsatte etter dette i utgangspunktet rett på fellesskap, men fellesskapet kan 

begrenses dersom det foreligger forhold som medfører at fellesskap ikke er «praktisk mulig», 

som f.eks. bygningsmessige begrensninger. Utover dette må begrensninger ha hjemmel i lov.54 

Det er likevel uklart hvor langt dette utgangspunktet strekker seg, siden «praktisk mulig» er et 

vagt begrep, og fordi «fellesskap» ikke har et fastsatt innhold.   

 

2.2 Kan de facto isolasjon utgjøre et brudd på forbudet mot tortur, 

umenneskelig eller nedverdigende behandling?  

 

2.2.1 Innledende bemerkninger  

Norge har bundet seg til ulike regelverk som beskytter borgerne mot tortur. For det første er det 

inntatt et torturforbud i Grl. § 93 (2). Formuleringen i Grunnloven er den samme som i SP art. 

7 og EMK art. 3. I tillegg til disse, har Norge også forpliktet seg til FNs torturkonvensjon og 

Den europeiske forebyggingskonvensjonen. Forbudet mot tortur regnes imidlertid som 

folkerettslig sedvanerett.55 Det vil derfor gjelde et forbud mot tortur i Norge, selv hvis staten 

ikke hadde ratifisert internasjonale konvensjoner mot tortur eller inntatt et slik forbud i sin 

nasjonale lovgivning.  

 

Jeg vil i det videre gjennomgå det relevante internasjonale regelverket. Jeg ser ikke nærmere 

på Grunnloven, da denne bestemmelsen er tuftet på de internasjonale bestemmelsene og 

innholdet derfor i stor grad vil være sammenfallende. Avslutningsvis vil jeg oppsummere 

rettsregler vedrørende forbudet mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling. 

 

2.2.2 EMK art. 3  

Det følger av EMK art. 3 at «No one shall be subjected to torture or inhumane or degrading 

treatment or punishment». Bestemmelsen har ingen unntak, og torturforbudet er dermed 

ufravikelig.  

 

                                                 
51  Kriminalomsorgsdirektoratet (2002) punkt 37.1. 
52  Kriminalomsorgsdirektoratet (2002) punkt 37.4. 
53  Storvik (2017) s. 31. 
54  Ot.prp.nr.5 (2000-2001) s. 157. 
55  FN-sambandet (2018).  
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Det er ulike terskler i bestemmelsen, hvor «tortur» er den strengeste, mens «umenneskelig og 

nedverdigende behandling» ikke stiller like strenge krav til handlingene begått mot den 

fornærmede. Det skilles ikke alltid sterkt mellom de ulike begrepene, og det avgjørende er at 

forholdene den innsatte opplever, må «attain a minimum level of severity if it is to fall within 

the scope of Article 3».56 

 

EMD har likevel knyttet noen kommentarer til de ulike begrepene. For at noe skal utgjøre 

«inhumane treatment» må behandlingen føre til «physical or mental suffering» hos den 

innsatte.57 For at det skal være snakk om «degrading treatment» må behandlingen vekke 

«feelings of fear, anguish and inferiority».58 Hva som er å regne som «torture», er ikke klart 

definert verken i EMK eller i praksis fra EMD. Men, domstolen har flere ganger uttalt at 

behandling er tortur dersom det er snakk om «deliberate inhumane treatment causing very 

serious and cruel suffering».59 

 

Det er mest aktuelt å vurdere hvorvidt de facto isolasjon kan være nedverdigende behandling, 

da dette er vilkåret med lavest terskel for å konstatere brudd på EMK art. 3. Det er dette jeg vil 

gjøre i den videre fremstillingen, men det er viktig å påpeke at isolasjon kan utgjøre tortur i 

visse tilfeller.60 Jeg har imidlertid ikke funnet en avgjørelse hvor EMD har fastslått at bruk av 

de facto isolasjon utgjør tortur.  

 

Domstolen har vurdert EMK art. 3 i tilknytning til isolasjon flere ganger. Denne vurderingen er 

en helhetsvurdering hvor det må ses hen til momenter som «the duration of the treatment, its 

physical or mental effects and, in some cases, the sex, age and state of health of the victim».61 

For å konstatere brudd på EMK art. 3 må behandlingen av den innsatte overskride det 

«inevitable element of suffering or humiliation connected with a given form of legitimate 

treatment or punishment».62 Fordi de facto isolasjon ikke er hjemlet, kan det argumenteres for 

isolasjonen ikke er «legitimate treatment or punishment», og dette kan tenkes å få betydning 

for helhetsvurderingen.  

 

Hvilken type isolasjonsregime den innsatte opplever, er relevant i helhetsvurderingen. EMD 

har påpekt at:  

 

                                                 
56  Rohde v. Denmark avsnitt 93. 
57  Schabas (2015) s. 181. 
58  Schabas (2015) s. 181. 
59  Schabas (2015) s. 175. 
60  Sanchez v. France avsnitt 123.  
61  Sanchez v. France avsnitt 117. 
62  Sanchez v. France. avsnitt 119.  
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Complete sensory isolation coupled with total social isolation can destroy the 

personality and constitutes a form of inhuman treatment that cannot be justified by the 

requirements of security or any other reason. On the other hand, the prohibition of 

contact with other prisoners for security, disciplinary or protective reasons does not in 

itself amount to inhuman treatment or punishment.63  

 

Å separeres fra andre innsatte som følge av sikkerhet, disiplinærårsaker eller beskyttende 

årsaker vil ikke i seg selv gjøre at det er snakk om umenneskelig behandling. Ved de facto 

isolasjon kan imidlertid andre årsaker ligge bak isolasjonen, og det kan da argumenteres for at 

denne vurderingen dermed vil bli annerledes.  

 

Domstolen har videre påpekt at: «solitary confinement is not in itself in breach of Article 3». 

Et eventuelt brudd avhenger av de særlige forholdene ved isolasjonen, hvor lenge den varer, 

hvorfor isolasjon anses nødvendig og hvilken effekt den har på vedkommende som opplever 

isolasjonen.64 Fordi isolasjon er et såpass alvorlig tvangsmiddel, må staten «under an obligation 

to assess all relevant factors in an inmate’s case before placing him in solitary confinement».65 

Dette skjer sjelden ved bruk av de facto isolasjon, og dette må også ha betydning ved 

helhetsvurderingen.  

 

Ved vurderingen er det viktig å ha in mente at isolasjon er svært skadelig. EMD påpeker at: 

«Solitary confinement is one of the most serious measures which can be imposed within a 

prison (…) and, (…) all forms of solitary confinement without appropriate mental and physical 

stimulation are likely, in the long term, to have damaging effects».66  

 

Fengselsforholdene for øvrig vil også ha betydning for om isolasjonen kan utgjøre et brudd på 

EMK art. 3. I saken Öcalan v. Turkey, som omhandlet en terrordømt som mente 

soningsforholdene og soningsoverføringen var i strid med EMK art. 3, kom EMD til at det ikke 

forelå brudd. Domstolen la vekt på at cella var stor nok til en innsatt, og møblert med en seng, 

bord, stol og bokhyller. I tillegg hadde cella aircondition, toalett og et vindu. Han fikk sende 

brev, og møtte advokaten og familien en gang i uken. På grunn av frykt for at den innsatte skulle 

kommunisere med terrororganisasjonen han ledet, var det ikke et brudd på EMK art. 3 at han 

ikke fikk snakke med andre enn fengselsansatte, og heller ikke kommunisere per telefon eller 

se TV.67  

 

                                                 
63  Öcalan v. Tyrkey avsnitt 191. 
64  Rohde v. Denmark avsnitt 93.  
65  Gorbulya v. Russia avsnitt 75. 
66  Barbar Ahmed and others v. The United Kingdom avsnitt 207.  
67  Öcalan v. Turkey avsnitt 192 flg.  
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En annen sak hvor EMD la vekt på de øvrige forholdene ved fengslingen til en isolert innsatt, 

er Rohde v. Danmark. Klager hadde sittet varetektsfengslet i elleve måneder under isolasjon, 

og mente lengden av utholdt varetekt i isolasjon i seg selv utgjorde et brudd på EMK art. 3. I 

denne saken vurderer domstolen hvordan den innsattes fengselshverdag var lagt opp, samt hvor 

lenge han måtte utholde isolasjonen. Rohde satt på isolasjonsavdeling, og kunne trene to ganger 

om dagen, til sammen en time.68 Utover dette var han på cella, og satt dermed 23 timer innelåst 

i døgnet. I vurderingen la domstolen vekt på at cella var åtte kvm., og at den innsatte hadde 

tilgang på TV og aviser. Selv om han ikke hadde kontakt med andre innsatte, hadde han jevnlig 

kontakt med ulike ansatte, som fengselslærer, fengselspresten, advokat, velferdsarbeider, 

fysioterapeut, lege og sykepleier. Han hadde også jevnlig besøk av familie og venner under 

tilsyn. EMD kom til at disse 11 månedene med isolasjon under varetektsfengsling ikke utgjorde 

et brudd på EMK art. 3.69  

 

Årsaken til de facto isolasjon er også relevant. Dersom hensikten er å «humiliate or debase the 

victim»70, er det et moment i helhetsvurderingen. At dette ikke var hensikten, betyr imidlertid 

ikke at isolasjonen automatisk er innenfor EMK art. 3.  

 

Avgjørelsene over viser at det er snakk om en helhetsvurdering av det konkrete 

isolasjonsregimet, hvor det bl.a. tas hensyn til varigheten av isolasjonsregimet og hvilken 

psykisk og mental effekt det har på den innsatte, og i noen tilfeller vil kjønn, alder og 

helsetilstanden til den innsatte være av betydning. I tillegg må det ses hen til bl.a. de fysiske 

forholdene, mulighet for aktiviteter utenfor cella, kontakt med familie og venner, inntrykk fra 

omverden (f.eks. TV og aviser) og kontakt med andre innsatte.  

 

2.2.3 SP og andre relevante FN-konvensjoner og organer  

I SP art. 7 oppstilles et liknende forbud som i EMK art. 3 hvor det bl.a. fremgår at «No one 

shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment».  

 

FN har også utarbeidet en konvensjon mot tortur (CAT). Det følger av CAT art. 2 punkt 1 at 

denne forplikter konvensjonspartene til å «take effective legislative, administrative, judicial or 

other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction». Denne tar altså 

sikte på forebygging mot tortur. Til CAT er det opprettet en tilleggsprotokoll (heretter OP-

CAT) som Norge har ratifisert.71 OP-CAT pålegger statene å opprette egne nasjonale 

                                                 
68  Rohde v. Denmark avsnitt 21.  
69  Rohde v. Denmark avsnitt 97–98. 
70  Ahmad and others v. the United Kingdom avsnitt 201.  
71  Regjeringen (2014).    
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forebyggingsenheter, og dette er grunnlaget for opprettelse av Sivilombudsmannens 

forebyggingsenhet i 2014.72  

 

FN etablerte i 1991 også en arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling som besøker steder hvor 

mennesker er holdt mot sin vilje og avlegger rapport om dette.73 Norge ble sist besøkt i 2007, 

arbeidsgruppen utrykte da at de var «generally concerned at the frequency of the use of isolation 

in detention, both in remand and after sentencing».74 

 

Jeg har valgt å hovedsakelig fokusere på torturforbudet i EMK art. 3. Jeg vil derfor ikke vurdere 

de ovenfornevnte konvensjonene nærmere, bl.a. fordi at jeg ikke har plass til å vurdere alle 

relevante konvensjonene fullt ut og fordi praksis knytter seg til EMK.  

 

2.2.4 Europarådets torturforebygging  

For å forebygge tortur har Europarådet opprettet et forebyggende overvåkingsorgan (CPT). 

CPT er opprettet i medhold av den europeiske torturforebyggingskonvensjonen.75 CPT består 

av uavhengige, objektive eksperter som besøker ulike steder i medlemsstatene til Europarådet 

hvor mennesker blir frarøvet sin frihet.76 Etter besøkene publiserer CPT rapporter hvor de 

gjennomgår sine funn, kommentarer og anbefalinger. I motsetning til EMD behandler ikke CPT 

enkeltklager.  

 

CPT har uttrykt at isolasjon bare bør finne sted ved «exceptional circumstances and for the 

shortest time necessary».77 CPT har derfor vært kritisk til Norges bruk av isolasjon og omfanget 

av denne. Kritikken har særlig vært tilknyttet innsatte i varetekt.78 CPT uttrykte i sin rapport fra 

2019 at de var positive til Norges forsøk på å bedre aktivitetstilbudet utenfor cella i noen 

fengsler, men at det likevel var mange funn av de facto isolasjon.79 Jeg vil redegjøre nærmere 

for CPTs observasjoner og anbefalinger i tilknytning til de ulike problemstillingene senere i 

fremstillingen.  

 

                                                 
72  Horn (2017) s. 194.  
73  OHCHR (udatert). 
74  A/HRC/7/4/Add.2 punkt 73.  
75  Torturkonvensjonen art. 1.  
76  Torturkonvensjonen art. 2 nr. 2 og art. 1.   
77  CPT/Inf(2011) 28 s. 44. 
78  CPT/Inf(2019) 1 s. 37 avsnitt 82.   
79  CPT/Inf(2019) 1 s. 39 avsnitt 85.  
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2.2.5 Konklusjon  

Det er etter dette på det rene at verken EMK, SP, CAT eller den europeiske 

torturforebyggingskonvensjonen oppstiller noe forbud mot de facto isolasjon. Det er i praksis 

en høy terskel for at isolasjon skal kunne utgjøre et brudd på EMK art. 3.80  

 

Ved undersøkelsen av eventuelle brudd på EMK art. 3 må det foretas en helhetsvurdering i det 

konkrete tilfellet, hvor det bl.a. ses hen til varigheten av isolasjonsregimet, hvilken psykisk og 

mental effekt det har på den innsatte, og i noen tilfeller kjønn, alder og helsetilstanden til den 

innsatte. I tillegg vil det øvrige innholdet ved frihetsberøvelsen ha betydning i vurderingen.   

 

2.3 Kan de facto isolasjon utgjøre et ulovlig inngrep i retten til privatliv?  

 

2.3.1 Innledende bemerkninger 

Flere bestemmelser i ulike regelverk verner retten til privatliv, bl.a. Grl. § 102, SP art 17 og 

EMK art. 8. I EMK art. 8 (1) står det at: «Everyone has the right to respect for his private and 

family life, his home and his correspondence». Ordlyden her skiller seg fra EMK ved at SP 

beskytter retten til «privacy». Det er imidlertid i teorien antatt at den skal tolkes like vidt som 

«private life» i EMK.81 Av plasshensyn vil den videre fremstillingen fokusere på EMK art. 8. 

Innholdet i SP art. 17 gir ikke mer enn EMK art. 8, og det er mye praksis tilknyttet EMK art. 8 

fra EMD som kan gi større innsikt i innholdet i de ulike vilkårene.  

 

Selv om det er torturforbudet som oftest vurderes i forbindelse med isolasjonsspørsmål, er det 

også relevant å vurdere bruk av de facto isolasjon i fengsel opp mot retten til privatliv. EMD 

har uttalt at «case-law does not exclude that treatment which does not reach the severity of 

Article 3 may nonetheless breach Article 8 in its private-life aspect where there are sufficiently 

adverse effects on physical and moral integrity.»82 Selv om det ikke foreligger brudd på EMK 

art. 3, kan altså likevel EMK art. 8 være brutt.  

 

Ordlyden i EMK art. 8 (1) er at «everyone» har rett til privatliv, og det er dermed i 

utgangspunktet en rettighet som innsatte har på lik linje med andre mennesker. Dette fremgår 

bl.a. av saken Hirst v. The United Kingdom (no. 2) hvor EMD skriver: «prisoners in general 

continue to enjoy all the fundamental rights and freedoms guaranteed under the Convention 

save for the right to liberty, where lawfully imposed detention expressly falls within the scope 

                                                 
80  Se f.eks. Rohde v. Denmark avsnitt 93. 
81  Horn (2017) s. 233. 
82  Dolenec v. Croatia avsnitt 128. 
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of Article 5 of the Convention. For example, (…) they continue to enjoy the right to respect for 

family life».83 

 

Hva «private life» innebærer kan være vanskelig å si ut fra en ren ordlydstolkning. Det følger 

av praksis fra EMD at « “private life” within the meaning of Article 8 is a broad concept which 

encompasses, inter alia, a person’s physical and psychological integrity (…) the right to 

“personal development” (…); and the notion of personal autonomy. ».84 De facto isolasjon, 

altså hvor den innsatte er innelåst alene i 22–24 timer i døgnet, faller innenfor denne 

definisjonen av «private life».85  

 

I motsetning til torturforbudet, er ikke retten til privatliv ufravikelig, og i artikkelens annet 

punkt fremgår unntaket. Problemstillingen er hvorvidt et inngrep i retten til privatliv ved bruk 

av de facto isolasjon er lovlig. Den følgende fremstillingen og oppdeling av vilkårene er 

inspirert av Thomas Horns artikkel om isolasjon ved politiarrest og EMK art. 8.86 

 

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at det skal kunne gjøres et lovlig inngrep i retten til 

privatliv. For det første må et inngrep være «in accordance with the law» – inngrepet må ha 

hjemmel, og hjemmelen må oppfylle visse krav. Videre må inngrepet må være begrunnet i et 

legitimt formål – inngrepet må være «in the interests of national security, public safety or the 

economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection 

of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others».   Endelig må 

inngrepet være «necessary in a democratic society». Her må det foretas en 

forholdsmessighetsvurdering hvor proporsjonaliteten av inngrepet vurderes opp mot inngrepets 

betydning for personen som utsettes for inngrepet. Jeg vil redegjøre nærmere for disse vilkårene 

nedenfor.  

 

Ved vurderingen av om inngrep i en menneskerettighet kan tillates, kan EMD gi myndighetene 

et visst rom for «å utøve politisk skjønn om hvordan EMKs rettigheter best ivaretas og 

balanseres mot andre individuelle rettigheter eller kollektive samfunnsbehov nasjonalt»87, også 

kalt statenes skjønnsmargin eller «margin of appreciation». Hvor stor denne skjønnsmarginen 

er, vil avhenge av bl.a. «hva slags rettighet det er snakk om, hvor tyngende inngrepet i 

rettigheten er og om nasjonale myndigheter har hatt en grundig prosess – om de har gitt 

                                                 
83  Hirst v. The United Kingdom avsnitt 69. 
84  McDonald v. The United Kingdom avsnitt 46.  
85  Se f.eks. Munjaz v. The United Kingdom avsnitt 80.  
86  Horn (2012) s. 27–28.  
87  NHRI (udatert).  



21 

 

fyllestgjørende begrunnelser for sin maktutøvelse over borgerne.»88  Jeg vil ikke ta stilling til 

statenes skjønnsmargin ved vurderingen av EMK art. 8 her.  

 

2.3.2 Vilkårene for lovlig inngrep i retten til privatliv etter EMK art. 8  

 

2.3.2.1 Lovskravet 

Et inngrep i retten til privatliv må være «in accordance with the law». EMD har presisert at 

dette kravet i realiteten består av to vilkår; for det første må inngrepet «have some basis in 

domestic law», og det må være «compatible with the rule of law».89 Inngrepet må ha 

tilstrekkelig rettslig grunnlag i nasjonal rett og det nasjonale rettslige grunnlaget må være i 

samsvar med grunnleggende rettsstatlige prinsipper.90 Kravet til hjemmel er ikke særlig strengt, 

men kravet til «rule of law» innebærer at hjemmelen også må oppfylle visse kvalitative krav; 

den må bl.a. være tilstrekkelig presis og klar.91  

 

Krav til hjemmelsgrunnlaget følger også av legalitetsprinsippet. Legalitetsprinsippet innebærer 

at staten må ha hjemmel ved inngrep overfor den enkelte borger. Dette kommer til uttrykk i Grl. 

§ 113, og gjør seg gjeldende ved straffegjennomføring fordi isolasjon er inngrep fra staten 

overfor den enkelte borger. Lovskravet etter EMK art. 8 overlapper i stor grad med 

legalitetsprinsippet, og jeg vil derfor ikke gå nærmere inn på det.  

 

Spørsmålet her er hvorvidt lovkravet er oppfylt ved bruk av de facto isolasjon. Det åpnes etter 

§ 17 (1) opp for at innsatte kan utelukkes «deler av døgnet» ved manglende fellesskapslokaler, 

vedlikeholdsarbeid og ved nødvendig ombygging.92 Fordi dette kun åpner for isolasjon «deler 

av døgnet» vil ikke det hjemle en innlåsing i 22 timer eller mer. I tillegg bærer både 

vedlikeholdsarbeid og ombyggingsarbeid preg av å være situasjoner som kun varer en viss 

periode, og ikke noe som typisk ved ordinær drift i et fengsel. Siden forarbeidene kun åpner for 

innlåsing «deler av døgnet» hjemler det uansett ikke de facto isolasjon som definert her.  

 

Strgjfl. § 17 (1) gir videre en uttømmende oversikt over hvilke bestemmelser som hjemler 

isolasjon. Det er fem bestemmelser i straffegjennomføringsloven som hjemler et inngrep i 

strgjfl. § 17 (1).93 Den aktuelle bestemmelsen er strgjfl. § 37, som hjemler hel eller delvis 

utelukkelse fra fellesskapet som forebyggende tiltak. De andre isolasjonsbestemmelsene vil 

ikke være interessante å se nærmere på, da disse krever at det fattes vedtak eller at det foreligger 

                                                 
88  NHRI (udatert).   
89  Gillian and Quinton v. The United Kingdom avsnitt 76.  
90  Horn (2017) s. 46.  
91  Horn (2017) s. 241.  
92  Ot.prp.nr.5 (2000-2001) s. 229  
93  Strgjfl. §§ 29 (2), 47, 38, 39 og 40 (2) bokstav d.  
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skriftlighet og en konkret begrunnelse ved vurderingen – og dette ikke er tilfellet ved de facto 

isolasjon. Fordi strgjfl. § 37 åpner for noe utelukkelse uten vedtak og bygger på samme hensyn 

som de facto isolasjon kan gjøre, som f.eks. bemanningsproblematikk, vil denne være mest 

nærliggende å se hen til.  

 

Etter strgjfl. § 37 (9) kan innsatte utelukkes fra fellesskapet som følge av bygnings- eller 

bemanningsmessige forhold. For at denne bestemmelsen kan brukes «må de bygnings – eller 

bemanningsmessige forhold være akutte (brann, skader eller uforutsett personalmangel)».94 Det 

er dermed ikke etter denne bestemmelsen adgang «til å utelukke innsatte fra et fellesskap ut ifra 

varige ressurs- eller bemanningsutfordringer».95 Det er naturlig å se hva som anses som «varig» 

opp mot forholdene som er «akutte». En naturlig ordlydsfortolkning av «varig» tilsier at det må 

være forhold som strekker seg over noe tid, og som forekommer mer enn en gang. Når det ikke 

kan fattes vedtak på bakgrunn av varig ressurs – eller bemanningsproblematikk, kan man heller 

ikke utøve slik praksis uten vedtak. Det vil ikke ha hjemmel. 

 

Helt kortvarig innlåsing, som for eksempel en times innlåsing ved telling av innsatte, vaktskifte, 

bespisning etc., regnes ikke som situasjoner hvor vedtak må fattes. 96 Det er dermed en snever 

adgang til de facto isolasjon ved tilfellene nevnt over. Samtidig gjelder dette ved helt kortvarige 

innlåsinger, så en innlåsing som de facto isolasjon slik det er definert i denne oppgaven, vil 

likevel ikke være tillatt uten vedtak.  

 

Det foreligger dermed ikke hjemmel for bruk av de facto isolasjon. Det blir derfor unødvendig 

å gå nærmere inn på om det foreligger hjemmel i samsvar med «rule of law» når det her ikke 

finnes en hjemmel å vurdere. 

 

2.3.2.2 Krav om legitimt formål  

Det følger av EMK art. 8 punkt 2 hva som er å regne som et legitimt formål. For at formålet 

skal anses legitimt må det enten være «in the interests of national security, public safety or the 

economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection 

of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others». De opplistede 

formålene favner svært vidt, og fordi domstolen har tolket disse nokså liberalt, er vurderingen 

av hvorvidt formålet er legitimt, sjeldent avgjørende.97  

 

De facto isolasjon kan være begrunnet i flere formål. Det kan være for å sikre ro, orden og 

sikkerhet, f.eks. innsattes egen sikkerhet eller sikkerheten til andre innsatte og ansatte. Et 

                                                 
94  Kriminalomsorgsdirektoratet (2002) punkt 37.17. 
95  Kriminalomsorgsdirektoratet (2002) punkt 37.17. 
96  Kriminalomsorgsdirektoratet (2002) punkt 37.1. 
97  Schabas (2015) s. 404. 
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tenkelig formål bak isolasjonen kan også være at fengselet mener de ikke har nok ressurser til 

å gjennomføre det de anser som et trygt fellesskap. Det er derfor nærliggende å konkludere med 

at bruk av de facto isolasjon på bakgrunn av sikkerhetsformål er legitimt. At listen over formål 

er så omfattende at den favner «most government activity, whether it is oppressive or benign»98 

tilsier også at sikkerhetshensyn samt plass- og ressurshensyn vil være å anse som et legitimt 

formål.  

 

Hva slags formål inngrepet begrunnes med vil kunne være av betydning under vurderingen av 

hvorvidt inngrepet er nødvendig og proporsjonalt, hvor det ses hen til om inngrepet er 

nødvendig sett opp mot det formål inngrepet skal beskytte.99  

 

2.3.2.3 Nødvendighetskravet  

For å vurdere om inngrepet er nødvendig i et demokratisk samfunn, må det ses hen til hvorvidt 

inngrepet «corresponds to a pressing social need» og om det er «proportionate to the legitimate 

aim pursued»100. Her må de interesser og hensyn som begrunner de facto isolasjon holdes opp 

mot hensynene og interessene til de innsatte som utsettes for denne type fengslingsregime. 

Isolasjonsbruken må være proporsjonal med det man oppnår. I denne vurderingen vil «behovet 

for inngrepet, samt inngrepets egnethet spille en viktig rolle, på samme måte som 

tilstedeværelsen av mer eller mindre effektive alternativer, og ikke minst inngrepets styrke (…) 

Jo sterkere inngrep, jo mer tungtveiende grunner kreves for å akseptere inngrepet».101 

 

Innsattes rett til å ha meningsfulle relasjoner med andre får spesielt stor betydning, fordi de 

allerede er fratatt friheten og ikke kan velge omfang eller form for sosial kontakt. Det hersker 

ingen uenighet om at isolasjon er et svært inngripende tiltak, som berøver enkeltmennesket dets 

frihet, autonomi og mulighet til å ha meningsfull sosial kontakt med andre mennesker. Det er 

fastslått internasjonalt at isolasjon kan være svært skadelig, og at slike isolasjonsskader kan 

oppstå raskt når et menneske sitter isolert. Selv om slike skader forverres over tid, kan skadene 

oppstå etter kort tid – og særlig ved varetektsfengsling i starten av fengselsoppholdet har 

isolasjon enda større skadepotensial fordi sannsynligheten for selvmord er høyere.102   

 

Som vist over, kan årsakene til at innsatte isoleres, være mange. Disse årsakene må holdes opp 

mot hensynet til den enkelte innsatte, den skaderisikoen isolasjonen fører med seg og 

rehabiliteringen til den enkelte innsatte.  

 

                                                 
98  Schabas (2015) s. 404. 
99  Horn (2017) s. 246.  
100  Buck v. Germany avsnitt 44.  
101  Horn (2017) s. 243.  
102  Se kapittel 1 punkt 1.1.  
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EMD bygger generelt på at ressursmangel ikke rettferdiggjør brudd på innsattes 

menneskerettigheter, og har uttalt at det er «incumbent on States to organise their penitentiary 

systems in a way that ensure respect for the dignity of prisoners, regardless of financial or 

logistic difficulties».103 Det samme uttrykker CPT, som påpeker at «it is not acceptable that 

prisoners may be completely excluded from the company of other prisoners for days, due to 

logistical reasons (i.e. staff absences or layout of buildings)».104   I EPR regel 4. blir det også 

spesifisert at «Prison conditions that infringe prisoners’ human rights are not justified by lack 

of resources».   

 

Spørsmålet blir dermed om bruken av de facto isolasjon oppfyller proporsjonalitetskravet. Det 

vil være av betydning for vurderingen hva grunnen for isolasjonen er, da det vil si noe om 

styrken i behovet for å isolere i det enkelte tilfellet. I tillegg vil dette få utslag i vurderingen av 

hvorvidt det kunne vært foretatt mindre inngripende tiltak for å oppnå det samme formålet.  

Det må vurderes konkret om akkurat det valgte inngrepet var nødvendig, og om det ikke fantes 

andre alternative tiltak som kunne oppnådd det samme formålet.105 Jeg vil komme tilbake til 

denne vurderingen under punkt 4.2.  

 

2.3.3 Konklusjon 

Bruk av de facto isolasjon kan vurderes opp mot EMK art. 8, og det kan være et inngrep i EMK 

art. 8 uten at det konstateres brudd på EMK art. 3. Et inngrep i retten til privatliv kan være tillatt 

etter EMK art. 8 (2) såfremt tre kumulative vilkår er oppfylt; inngrepet må være i samsvar med 

lov og rettsstatlige prinsipper, det må være et legitimt formål bak inngrepet, samt at inngrepet 

må være nødvendig i et demokratisk samfunn og proporsjonalt.  

  

                                                 
103  Muršić v. Croatia avsnitt 100. 
104  CPT/Inf (2019) 1 s. 33 avsnitt 69. 
105  Bogusław Krawczak v. Poland avsnitt 119.  
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2.4 Kan de facto isolasjon utgjøre ulovlig diskriminering eller 

forskjellsbehandling?  

 

2.4.1 Innledende bemerkninger  

Som nevnt i punkt 1.5, vil jeg se særlig hen til de facto isolasjon av kvinner og innsatte med 

nedsatt funksjonsevne. Disse gruppene er særskilt beskyttet av nasjonal og internasjonal 

lovgivning, og disse kan ikke ulovlig forskjellsbehandles i fengsel på grunn av sin 

funksjonsnedsettelse eller sitt kjønn.106 

 

2.4.2 Relevante konvensjoner  

Det oppstilles et forbud mot diskriminering i EMK art. 14. Denne gjelder for kjønn, og for 

«other status» som favner bl.a. individer med funksjonsnedsettelse. Bestemmelsen beskytter 

dermed begge disse gruppene.107 EMK er som tidligere nevnt inkorporert i norsk lov, jf. mrl. § 

2. Forbudet i EMK art. 14 gjelder ikke generelt, men knytter seg til «The enjoyment of the 

rights and freedoms set forth in this Convention». Dette vil si at vernet er aksessorisk, og at 

EMK art. 14 kun kan påberopes «hvis den diskriminerende atferd også berører interesser som 

dekkes av en eller flere av de rettigheter som ellers er vernet etter konvensjonen».108  

 

EMK art. 14 lister opp en rekke grunnlag hvor diskriminering ikke kan skje. Denne listen er 

imidlertid ikke uttømmende, jf. ordlyden «as such», og det åpnes for at det også er forbudt med 

diskriminering begrunnet i «other status». Diskriminering på bakgrunn er kjønn er eksplisitt 

nevnt, og det er ingen tvil om at bestemmelsen verner diskriminering av kvinner.  

 

Det fremgår ikke direkte av teksten i EMK art. 14 hvor grensene for forskjellsbehandling skal 

gå. EMD har definert forbudet mot diskriminering etter slik: «Discrimination is treating 

differently, without an objective and reasonable justification, persons in relevantly similar 

situations.»109 Vilkårene er altså at forskjellsbehandling mellom personer i relevante liknende 

situasjoner må ha «objective and reasonable justification» for å være tillatt. Det er dermed en 

forutsetning for at det skal være snakk om diskriminering, at personene er i liknende situasjoner. 

Jeg vurderer kvinnelige innsatte i blandingsfengsler, og vil sammenlikne de med mannlige 

                                                 
106  Se bl.a. CRPD art. 14.2 og Kvinnekonvensjonen art. 10 flg.  
107  Schabas (2015) s. 573. 
108  NOU 2009:14 s. 294.  
109  Nachova and others. v. Bulgaria avsnitt 145.  



26 

 

innsatte i samme fengsel. De er dermed i «relevantly similar situations» og EMK art. 14 kan 

derfor gjøres gjeldende.  

 

Hva som ligger i «an objective and reasonable justification» fremgår heller ikke i EMK art. 14, 

men er uttrykt i praksis fra EMD. Her er det slått fast at disse vilkårene innebærer at:  

 

A difference of treatment in the exercise of a right laid down in the Convention must 

not only pursue a legitimate aim: Article 14 (art. 14) is likewise violated when it is 

clearly established that there is no reasonable relationship of proportionality between 

the means employed and the aim sought to be realised.110 

 

Det må dermed foreligge både «legitimate aim», altså et saklig formål med 

forskjellsbehandlingen, og det må foreligge proporsjonalitet mellom formålet med 

forskjellsbehandlingen og tiltakene for å oppnå dette.  

 

Kvinnekonvensjonen verner særskilt kvinners interesser, og er gitt forrang etter mrl. § 2. 

Konvensjonen har flere bestemmelser som kan komme i konflikt med bruk av de facto 

isolasjon. Det følger av Kvinnekonvensjonen art.1 at diskriminering av kvinner defineres som:  

 

any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or 

purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, 

irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human 

rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any 

other field. 

 

Definisjonen er nokså vid, og favner tilfeller hvor kvinner forskjellsbehandles, ekskluderes eller 

blir ilagt restriksjoner som følge av å være kvinner. Konvensjonen retter seg mot diskriminering 

på mange områder, f.eks. sivile og politiske, men også «any other field». Konvensjonen gjelder 

dermed også for kvinnelige innsatte i fengsel.  

 

Innsatte med nedsatt funksjonsevne er særlig vernet av CPRD. Diskriminering på bakgrunn av 

funksjonsnedsettelse defineres i art. 2 som: «any distinction, exclusion or restriction on the basis 

of disability which has the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, 

enjoyment or exercise, on an equal basis with others, of all human rights and fundamental 

freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field». CRPD beskytter 

dermed innsatte med nedsatt funksjonsevne.   

                                                 
110  Case «relating to certain aspects of the law son the use of languages in education in Belgium» v. Belgium side 

31 avsnitt 10.  
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Det kan anses som diskriminering dersom det ikke tilrettelegges tilstrekkelig for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne. CRPD art. 2 betegner dette som «denial of reasonable 

accommodation», som vil si at det ikke sørges for: 

 

necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a 

disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons 

with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human 

rights and fundamental freedoms. 

 

I tillegg til disse konvensjonene er det flere soft law anbefalinger som sier noe om disse 

marginaliserte innsatte. Det følger av Mandela-reglene at «Prison administrations shall make 

all reasonable accommodation and adjustments to ensure that prisoners with physical, mental 

or other disabilities have full and effective access to prison life on an equitable basis.».111 

Mandela-reglene gir også særlige retningslinjer for behandling av kvinner i fengsler. Her 

oppstilles det bl.a. egne regler om gravide kvinner, at kvinner skal kunne sone i egne fengsler, 

så vel som forbud mot diskriminering av kvinner i fengsel.112 Videre har EPR bl.a. regler knyttet 

særlig til kvinners sanitetsforhold, rettigheter ved barnefødsel og tilrettelegging for kvinners 

særlige behov.113  

  

2.4.3 Likestillings – og diskrimineringsloven  

For begge gruppene vil likestillings- og diskrimineringsloven komme til anvendelse. 

Utgangspunktet er at vernet mot diskriminering gjelder for innsatte som for alle andre. Dette 

blir fastslått i likestillings- og diskrimineringsloven § 2 (1), hvor det står at loven gjelder «alle 

samfunnsområder». Det følger videre av likestillings- og diskrimineringsloven § 6 at direkte og 

indirekte diskriminering på grunn av bl.a. kjønn og nedsatt funksjonsevne er forbudt, jf. §§ 6 

og 7. Forskjellsbehandling kan likevel være lovlig dersom den har et saklig formål, er 

nødvendig for å oppnå formålet og ikke er uforholdsmessig overfor den eller de som opplever 

forskjellsbehandlingen.  

 

Hva som ligger i disse vilkårene fremgår nærmere av lovens forarbeider. Hvorvidt et formål er 

saklig «vil bero dels på om begrunnelsen er sann og dels på en konkret vurdering av om det er 

legitimt i det konkrete tilfelle».114 Ved denne vurderingen må det ses hen til om begrunnelsen 

ivaretar en beskyttelsesverdig interesse. Videre menes det med «nødvendig» at det er mer enn 

                                                 
111  Mandela-reglene regel 5 nr. 2.   
112  Mandela-reglene regel 2, 11a og 28.   
113  EPR regel 19.7, 34.3 og 34.1.  
114  Prop. 81 L (2016-2017) s. 315.  
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at forskjellsbehandlingen er ønskelig, men at den på den andre siden ikke trenger å være 

uunnværlig. Dersom det finnes andre handlingsalternativer som ikke diskriminerer og som er 

egnet til å oppnå formålet uten at det kreves uforholdsmessig store ressurser, vil dette tale for 

at forskjellsbehandlingen ikke var nødvendig. Endelig kan forskjellsbehandlingen ikke være 

«uforholdsmessig inngripende», jf. § 9 (1). Forarbeidene utbroderer at det med dette menes at 

«det må foretas en proporsjonalitetsvurdering; en avveining mellom mål og middel, og 

konsekvensene for den eller de som rammes av forskjellsbehandlingen».115 Denne avveiningen 

vil «påvirkes av hvilket diskrimineringsgrunnlag som er berørt, om det er tale om direkte eller 

indirekte forskjellsbehandling, hvilke rettigheter som er berørt og hvilket samfunnsområde 

forskjellsbehandlingen har skjedd på».116 

 

2.4.4 Konklusjon  

Både nasjonalt og internasjonalt regelverk som skal hindre diskriminering og fremme 

likebehandling, kan risikeres brutt når kvinner eller mennesker med nedsatt funksjonsevne må 

sone i fengsel. Det må foretas en vurdering av hvorvidt forskjellsbehandlingen likevel kan 

tillates, og her skal det ses hen til om formålet med forskjellsbehandlingen er legitim, og 

forskjellsbehandlingen ivaretar en beskyttelsesverdig interesse og hvorvidt den er 

uforholdsmessig inngripende.  

 

Jeg vil under punkt 3.4 gå nærmere inn på de ovennevnte regelsettene ut fra den praksis som 

finner sted i norske fengsler i dag, særlig basert på rapport fra Likestillings- og 

diskrimineringsombudet.  

  

                                                 
115  Prop. 81 L (2016-2017) s. 315.   
116  Sundet (2018) note 67.  
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3 Rettslig vurdering av de facto isolasjon i norske fengsler 

 

3.1 Presentasjon av isolasjonsregimet 

I 2013 startet Kriminalomsorgsdirektoratet dagsmålinger av hvor mye fellesskap de innsatte 

har. Disse dagsmålingene kan gi et overordnet bilde av omfanget og bruken av de facto 

isolasjon. Målingene foretas på tilfeldige dager tre ulike deler av året, og gjennomføres i 

ukedager så vel som i helgen. Det er viktig å ha in mente at dagsmålingene blir varslet til 

fengselet på forhånd, og ikke nødvendigvis gir et eksakt bilde av omfanget til enhver tid. 

 

 

Figur 1117 

 

Figur 1 viser hvor mange innsatte som tilbringer mindre enn åtte timer utenfor cella daglig. I 

2015 lå dette tallet i andre tertial på 836 innsatte, mens det i tredje tertial samme år var sunket 

til 784. Gjennomsnittlig antall innsatte var dette året 3746, som vil si at ca. 22 % av 

fangebefolkningen fikk mindre enn åtte timer utenfor cella. Antallet innsatte som tilbringer 

mindre enn åtte timer utenfor cella holdt seg tilnærmet stabilt frem til første tertial av 2017, 

hvor det var nede på 641 innsatte. I 2018 har det imidlertid vært oppe i 1162 innsatte, som 

utgjør 32 % av innsattpopulasjonen. Selv om dette ikke regnes som de facto isolasjon, illustrerer 

                                                 
117  Kriminalomsorgsdirektoratet (2019).   
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det omfanget av innlåsingsrutiner og gir på denne måten et innblikk i fengslingsregimet innsatte 

er underlagt.  

 

Det er for de ovennevnte innsatte ikke oppgitt noe grunnlag for hvorfor de ikke tilbringer mer 

tid utenfor cella. Dette har Kriminalomsorgsdirektoratet imidlertid gjort for innsatte som 

tilbringer mindre enn to timer utenfor cella.  

 

 

 

Figur 2118  

 

Antallet innsatte med mindre enn to timer fellesskap i døgnet har vært nokså varierende de siste 

årene. På det minste hadde 145 innsatte mindre enn to timer fellesskap, og på det meste 280 

innsatte. Den store variasjonen kan nok til en viss grad forklares med at dette er snakk om 

dagsmålinger og usikkerhet knyttet til hvordan statistikken skal føres. Bildet blir mer nyansert 

ved å se på grunnlaget for hvorfor de innsatte tilbringer mindre enn to timer utenfor cella.  

 

                                                 
118  Kriminalomsorgsdirektoratet (2019).   



31 

 

 

Figur 3119 

 

En stor andel av de innsatte med mindre enn to timer fellesskap er isolert uten vedtak, med så 

mange som 130 innsatte i første tertial av 2018. I 2017 og 2018 satt flesteparten av de innsatte 

som hadde mindre enn to timer fellesskap, isolert uten vedtak. Gruppen uten vedtak består i 

hovedsak av to grupperinger; de som ikke ønsker fellesskap den dagen, men hvor det ikke er 

fattet vedtak om at de ønsker isolasjon, og de som oppholder seg på avdelinger der fellesskapet 

er mindre enn to timer, som f.eks. på mottaksavdeling.120 Tallene viser at de facto isolasjon ikke 

er noe som skjer helt unntaksvis, men at det har forekommet i et nokså stort omfang de siste to 

årene.  

 

Norske fengsler er inndelt i ulike avdelinger. Mange avdelinger er ordinære 

fellesskapsavdelinger, hvor de innsatte er på jobb eller skole på dagtid og har fellesskap med 

hverandre på kveldstid. De fleste høysikkerhetsfengsler har i tillegg egne avdelinger for de som 

er ilagt restriksjoner av retten eller fengselet. Ofte, men ikke alltid, blir også varetektsinnsatte 

og innsatte som nylig har ankommet fengselet og avventer kartlegging, plassert på slike 

avdelinger.  

 

Fengslenes utforming varierer, og avhenger av tilgjengelig bygningsmasse. Noen fengsler har 

egne avdelinger for innsatte som soner for visse type dommer – i Åna fengsel er det f.eks. en 

egen avdeling for sedelighetsdømte.121 På samme måte har Ila fengsel og forvaringsanstalt egne 

                                                 
119  Kriminalomsorgsdirektoratet (2019).   
120  Kriminalomsorgsdirektoratet (2019).  
121  Sivilombudsmannen (2018a) s. 11.  
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avdelinger for forvaringsdømte.122 I mange fengsler legges mottaksavdelingen på samme 

avdeling som restriksjonsavdeling, eller avdeling for varetektsinnsatte. Dette er tilfellet i bla. 

Trondheim, Bergen og Ila fengsel.123 Mottaksavdelinger kan også skilles ut som en egen 

avdeling, som f.eks. i Åna fengsel.124 

 

Bruk av de facto isolasjon kan forekomme på både fellesskapsavdelinger og varetekts- og 

mottaksavdelinger. Men fordi de facto isolasjon forutsetter at den innsatte tilbringer 22–24 

timer på cella, er det større sannsynlighet for dette på varetekts- og mottaksavdelinger, så vel 

som restriksjonsavdelinger, hvor fellesskapsmulighetene i utgangspunktet er begrenset. Der 

plasseres gjerne innsatte som har vedtak på at de skal isoleres, enten av retten eller av fengselet. 

Siden også andre innsatte sitter på disse avdelingene, som nyinnsatte og varetektsinnsatte uten 

isolasjonsrestriksjoner, vil disse risikere å bli de facto isolert. I 2017 var 10,6 % av 

varetektsinnsatte underlagt fullstendig isolasjon av retten etter strpl. § 186a.125 Resten av de 

varetektsinnsatte er enten underlagt delvis isolasjon, fengselsbesluttet isolasjon, eller skal ikke 

underlegges isolasjonsrestriksjoner mens de sitter varetektsfengslet.  

 

Bruk av de facto isolasjon ovenfor varetektsinnsatte og nyinnsatte er problematisk, fordi 

nyinnsatte og varetektsinnsatte er i en særskilt sårbar fase. Selvmord skjer oftest i den første 

perioden etter at den innsatte ankommer fengselet, og derfor er det viktig å redusere 

selvmordsrisiko i starten av frihetsberøvelsen, i tillegg til å forebygge andre isolasjonsskader.126 

Det fremgår av figur 2 og 3 at mange isolerte er varetektsinnsatte eller innsatte hvor det ikke er 

tilrettelagt for fellesskap, og jeg vil se nærmere på disse i kapittel 3.2 og 3.3 I tillegg vil jeg 

vurdere de facto isolasjon av marginaliserte grupper i kapittel 3.4. 

 

3.2 Er bruken av de facto isolasjon i strid med torturforbudet?  

 

3.2.1 Innledende bemerkninger 

For å vurdere hvorvidt EMK art. 3 er brutt, må det foretas en konkret helhetsvurdering hvor det 

ses hen til en rekke momenter. Fordi det blir for omfattende å vurdere fengslingsregimet i alle 

avdelinger i ulike fengsler, vil jeg her fokusere på fengslingsregimet på varetekts- og 

mottaksavdelinger hvor sannsynligheten for de facto isolasjon er størst.   

  

                                                 
122  Sivilombudsmannen (2017b) s. 10.  
123  Sivilombudsmannen (2015a) s. 5-6, Sivilombudsmannen (2019) s. 12 og Sivilombudsmannen (2017b) s. 10.  
124  Sivilombudsmannen (2018a) s. 11.  
125  Kriminalomsorgsdirektoratet (2017) s. 14.  
126  Se kapittel 1 punkt 1.1.  
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3.2.2 Vurdering av EMK art. 3  

 

3.2.2.1 Foreligger det tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling av 

innsatte?  

Ved vurderingen av EMK art. 3 skal det foretas en helhetsvurdering som må bestå av: «all the 

circumstances of the case, such as the duration of the treatment, its physical or mental effects 

and, in some cases, the sex, age and state of health of the victim».127 Som vist over vil jeg først 

og fremst vurdere om fengslingsregimet er umenneskelig og nedverdigende. Det må da 

vurderes hvorvidt behandlingen forårsaker alvorlig psykisk og fysisk lidelse, og hvorvidt 

behandlingen fører til, eller er egnet å føre til, en følelse av frykt, angst eller mindreverd.128 

Fordi de facto isolasjon typisk forekommer uten at det foretas en konkret vurdering av den 

enkelte innsatte, må dette få betydning i denne helhetsvurderingen.129 

 

Uskyldspresumsjonen kommer til uttrykk i EMK art. 6 nr. 2 og SP art. 14. Denne kan være 

relevant ved vurderingen av EMK art. 3 for varetektsinnsatte. Når den varetektsinnsatte har en 

tyngre soning med mer isolasjon enn en domsinnsatt, kan det spørres hvorvidt 

uskyldspresumsjonen faktisk respekteres. Spørsmålet om uskyldspresumsjonens rolle kom opp 

i EMD-saken Rohde v. Danmark, hvor mindretallet mener det må skilles på isolasjon som finner 

sted for en domsinnsatt, og isolasjon som skjer under varetekt.130 Flertallet kommenterer ikke 

dette, og Horn argumenterer for at denne saken kan tas til inntekt for at «uskyldspresumsjonen 

og prinsippet om at varetektsinnsatte skal utsettes for minst mulig inngrep, tilsier at bruk av 

isolasjon overfor varetektsinnsatte lettere vil komme i strid med artikkel 3».131 Dermed vil det 

kunne få betydning hvorvidt den innsatte er varetektsfengslet eller ikke, ved vurderingen av 

EMK art. 3.  

 

Jeg vil vurdere fengslingsregimet på mottaks- og varetektsavdelingene i Bergen og Arendal 

fengsel, da det er skrevet detaljerte rapporter om de faktiske forhold fra uavhengige organer 

som gir grunnlag for å foreta en vurdering av forholdene i lys av EMK art. 3.   

 

Forebyggingsenheten var i Bergen fengsel i 2014, og fulgte i mai 2018 opp dette besøket. 

Formålet med besøket i 2018 var å undersøke fengselets praksis i forbindelse med utelukkelse 

                                                 
127  Sanchez v. France avs. 117. 
128  Se kapittel 2 punkt. 2.2.2.  
129  Se kapittel 2 punkt. 2.2.2. 
130  Rohde v. Denmark – mindretallets votum avs. 1.  
131  Horn (2017) s. 204.  
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fra fellesskapet og utetid fra cella, som var et av de store problemene avdekket i 2014. 132 På 

avdeling A-øst, en avdeling opprettet for å skape nok varetektsplasser, hadde de innsatte fortsatt 

svært begrenset adgang til fellesskap. Avdelingen var både for domsinnsatte som ventet på 

plasser ved andre avdelinger og for andre innsatte som ikke kunne eller ville være på 

fellesskapsavdeling – i tillegg til varetektsinnsatte. På denne avdelingen fortalte flere innsatte 

til Forebyggingsenheten at oppholdet på A-øst «var svært tøft med mye isolasjon og lite kontakt 

med både innsatte og ansatte».133 

 

Etter at Forebyggingsenheten besøkte fengselet i 2014, har det blitt bygget et eget aktivitetsrom 

tilknyttet avdeling A-øst med sittegrupper, TV, bordtennisbord, fussballspill, blader og ulike 

brettspill. De innsatte hadde adgang til rommet ti timer fordelt på fire besøk gjennom uken. 

Fordi fellesskapet kun varte én time en av dagene med fellesskap, satt de innsatte fire av syv 

dager mer enn 22 timer i døgnet innelåst på cella.134  

 

På mottaks – og varetektsavdelingen i Arendal fengsle fant Forebyggingsenheten at det satt 

både varetektsinnsatte, innsatte som hadde fått vedtak om utelukkelse, de som ønsket å sitte 

isolert og de som ventet på å få plass på domsavdelingen, på varetektsavdelingen.135 De innsatte 

som ventet på plass på domsavdelingen, fikk et vedtak om delvis utelukkelse. Fordi de ble satt 

på mottaks- og varetektsavdelingen mente Forebyggingsenheten at innlåsingen var så 

omfattende at «de fleste i realiteten (…) var isolerte».136 Dermed er det snakk om de facto 

isolasjon, fordi deler av isolasjonen er uhjemlet.  

 

På denne avdelingen var de innsatte innelåst gjennomsnittlig 22 timer og 20 minutter i 

hverdagene, uten at det forelå noen isolasjonskompenserende tiltak.137 Flere hadde ikke fått 

mulighet til å bruke treningsrommet, og en dag i uken overlappet treningstid med fellesskapstid 

slik at man måtte velge mellom å trene eller ha fellesskap. Arendal fengsel har et 

fellesskapsrom, men innsatte på mottaks- og varetektsavdelingen har imidlertid ikke anledning 

til å benytte seg av dette rommet. Luftingen på varetektsavdelingen besto av at maks tre innsatte 

kunne være i strålelufteceller i en time, som var det eneste fellesskapet de hadde med unntak 

av de som eventuelt fikk tilbud om trening.138 Stråleluftecellene er ca. 16 kvadratmeter store, 

bygget i betong med høye murer og nettingtak. De innsatte hadde kun kontakt med ansatte ved 

vekking, og ved utdeling av måltider og medisiner. Det står ingenting i rapporten om varigheten 

                                                 
132  Sivilombudsmannen (2019) s. 6. 
133  Sivilombudsmannen (2019) s. 24.  
134  Sivilombudsmannen (2019) s. 25.  
135  Sivilombudsmannen (2018b) s. 1. 
136  Sivilombudsmannen (2018b) s. 20.  
137  Sivilombudsmannen (2018b) s. 21-22.  
138  Sivilombudsmannen (2018b). s. 12.   
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av de innsattes opphold på varetektsavdelingen. Rapporten omtaler heller ikke enkelttilfeller, 

så jeg får ikke vurdert alder og helsetilstand til de innsatte som blir utsatt for et slikt 

fengslingsregime.  

 

Først kan det vurderes om fengslingsregimet forårsaker alvorlig psykisk eller fysisk lidelse og 

dermed er «umenneskelig». Flere innsatte i Bergen fengsel hadde vært på avdeling A-øst i flere 

uker, noen i måneder og den lengste i over ett år.139 Kun én av de 49 innsatte på avdelingen 

hadde fått vedtak om utelukkelse fra fellesskapet. De facto isolasjon uten vedtak i Bergen 

fengsel har også blitt avdekket av FNs torturkomité og CPT.140 Forebyggingsenheten mente at 

praksisen medførte at de innsatte satt under forhold som tilsvarte isolasjon etter internasjonale 

aksepterte standarder, og uttalte at: «Sivilombudsmannen kan ikke se at dette er rettslig 

holdbart, og det er åpenbart en praksis som innebærer en klar risiko for umenneskelig 

behandling»141. Fordi det er et svært begrenset fellesskap og få isolasjonskompenserende tiltak, 

kan det tenkes at det foreligger en risiko for at EMK art. 3 er brutt hvor isolasjonen strekker seg 

over lang tid, som bl.a. var tilfellet i Bergen. De innsatte var også tydelige på at 

straffegjennomføringen var tung, og at de hadde lite kontakt med ansatte og andre innsatte.  At 

Forebyggingsenheten mener det kan være tale om et brudd på EMK art. 3, er også et argument 

for at det foreligger brudd.  

 

Ved vurderingen av om fengslingsregimet er «nedverdigende» må det ses hen til om 

fengslingsregimet fører til, eller er egnet å føre til, en følelse av frykt, angst eller mindreverd. I 

Bergen satt de innsatte dager i uken uten noen form for fellesskap med andre. Noen innsatte 

hadde plass på skole og verksted.142 Aktivitetsrommet fremstår godt egnet til å kompensere for 

isolasjonsskader. Likevel tilsier den sterke begrensningen av fellesskap at det foreligger en 

risiko for at fengslingsregimet kan føre til f.eks. følelse av «angst eller mindreverd». De innsatte 

beskriver bl.a. luftingene som å luftes i et «hundebur», og at det var flere innsatte som valgte 

ytterligere å isolere seg selv fordi de følte på angst.143 Angst var også noe som gikk igjen hos 

de innsatte i Arendal, og de beskrev soningen som svært tung. Her hadde de ikke tilgang på 

isolasjonskompenserende tiltak.  Dersom den innsatte sitter under slike forhold i lengre tid, kan 

dette tale for nedverdigende behandling og dermed brudd på EMK art. 3.  

 

3.2.2.2 Konklusjon 

Som vist over foreligger det en risiko for brudd på EMK art. 3 ved utstrakt bruk av de facto 

isolasjon. Ved Bergen og Arendal fengsel er det tydelig at isolasjonen går hardt utover de 

                                                 
139  Sivilombudsmannen (2019) s. 27.  
140  Sivilombudsmannen (2019) s. 27 og CPT/Inf(2019) 1 s. 39. 
141  Sivilombudsmannen (2019) s. 27. 
142  Sivilombudsmannen (2019) s. 25.  
143  Sivilombudsmannen (2018b) s. 21.  
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innsatte, og at det utføres svært få isolasjonskompenserende tiltak som kan bedre de innsattes 

hverdag og redusere risikoen for helseskade. I tillegg isoleres grupper av innsatte uten at det 

foretas en vurdering av om de i det hele tatt skal isoleres. Dette gjør bruken av de facto isolasjon 

enda mer kritikkverdig. Disse fengslingsregimene kan i enkeltsaker utgjøre en risiko for 

umenneskelig eller nedverdigende behandling av de innsatte. Hvor de innsatte er 

varetektsinnsatte, kan bruken av de facto isolasjon lettere utgjøre et brudd på EMK art. 3.144 

 

 

3.3 Er bruken av de facto isolasjon i strid med retten til privatliv?  

 

3.3.1 Innledende bemerkninger 

Isolasjon er et inngrep i retten til privatliv etter EMK art. 8 nr. 1.145 Det er flere vilkår som må 

være oppfylt for at et inngrep i retten til privatliv kan tillates. Inngrepet må ha hjemmel i lov, 

ivareta et legitimt formål og være nødvendig og proporsjonalt, jf. EMK art. 8 nr. 2. Jeg vil ta 

utgangspunkt i forholdene ved Bergen og Arendal fengsel ved vurderingen av om vilkårene i 

EMK art. 8 nr. 2 er oppfylt.  

 

3.3.2 Vurdering av EMK art. 8 nr. 2 

 

3.3.2.1 Lovskravet   

Et inngrep i retten til privatliv må ha hjemmel i lov, jf. EMK art. 8 nr. 2. Jeg har tidligere vist 

at det ikke foreligger hjemmel i norsk lov for bruk av de facto isolasjon.146 Det foreligger heller 

ingen særregler som hjemler bruk av de facto isolasjon på mottaks- eller varetektsavdeling. 

Tvert imot skal varetektsinnsatte beskyttes mot isolasjon, jf. strgjfl. §§ 2 (3) og 46.  

 

Mangelen på hjemmel har også blitt påpekt av Forebyggingsenheten, bl.a. i Bergen fengsel. Her 

uttalte enheten at mangel på vedtak «virker å være i strid med straffegjennomføringsloven § 17 

sett i lys av forarbeidene».147 Fordi luftingen i Bergen er på en time, vil de innsatte tilbringe 23 

timer i døgnet på cella, og dermed sitte de facto isolert.  Mangel på hjemmel har også vært 

påpekt av bl.a. FNs torturkomité og CPT.148  

 

Det foreligger ingen hjemmel for de facto isolasjon, og lovkravet i EMK art. 8 nr. 2 er dermed 

ikke oppfylt ved bruk av de facto isolasjon. 

 

                                                 
144  Se kapittel 3 punkt 3.2.2.1.   
145  Se kapittel 2 punkt 2.3.3. 
146  Se kapittel 2 punkt 2.3.2.1. 
147  Sivilombudsmannen (2019) s. 27.  
148  Se kapittel 3, punkt. 3.2.2.1. 
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3.3.2.2 Krav om legitimt formål  

Et inngrep i EMK art. 8 nr. 1 må være begrunnet i et legitimt formål, jf. EMK art. 8 nr. 2.149 

Det er flere fengsler som trekker frem ressursmangler som årsaken til at innsatte låses inn, bl.a. 

Arendal og Tromsø fengsel.150 Bergen fengsel har vist til mangel på fellesskapslokaler, også i 

kombinasjon med personalmangel som årsak for innlåsing av innsatte f.eks. i Bergen fengsel.151  

 

Som tidligere nevnt er situasjonene som listes opp som legitime formål i EMK art. 8, nokså 

vidtgående og favner mange ulike formål. Spørsmålet om det foreligger legitime formål 

problematiseres sjelden av EMD.152 Som vist over er sikkerhets- og ressurshensyn er legitime 

formål, vil vilkåret om legitimt formål ofte være oppfylt ved vurdering av de facto isolasjon. 

 

Hvilket formål det er snakk om, vil imidlertid ha betydning ved forholdsmessighetsvurderingen. 

Hvis formålet er svakt begrunnet, og det er snakk om et sterkt inngrep, vil dette kunne slå ut 

ved vurderingen av hvorvidt inngrepet er nødvendig.  

 

3.3.2.3 Nødvendighetskravet  

Endelig må isolasjonen være nødvendig i et demokratisk samfunn, jf. EMK art. 8 nr. 2. Dette 

innebærer «at inngrepet skal tilsvare et samfunnsmessig presserende sosialt behov og at det er 

proporsjonalt i forhold til det formålet som skal fremmes gjennom tiltaket».153 Her må de 

interesser og hensyn som begrunner de facto isolasjon holdes opp mot hensynene og interessene 

til de innsatte som utsettes for denne type fengslingsregime. I denne vurderingen må det ses hen 

til inngrepets styrke, behovet for inngrepet og hvorvidt det er vurdert mindre inngripende 

tiltak.154 

 

Det er viktig å ha in mente at EMD bygger generelt på at ressursmangel ikke rettferdiggjør 

brudd på innsattes menneskerettigheter. Dersom formålet med isolasjon bunner i ressurshensyn, 

tilsier dette at det må være tungtveiende hensyn som begrunner bruk av de facto isolasjon.  Både 

CPT og EPR gir også uttrykk for det samme.155 

 

Kriminalomsorgsdirektoratet har regulert problemstillingen om utelukkelse begrunnet i 

ressursutfordringer, og skriver i retningslinjene til § 37 at: «Det er heller ikke adgang etter 

bestemmelsen til å utelukke innsatte fra et fellesskap ut i fra varige ressurs- eller 

                                                 
149  Se kapittel 2 punkt 2.3.2.2.  
150  Sivilombudsmannen (2018b) s. 17 og Sivilombudsmannen (2014a) s. 16. 
151  Sivilombudsmannen (2019) s. 23-24.  
152  Se kapittel 2 punkt 2.3.2.3.  
153  TOSLO-2013-103468 punkt 7.4.1. 
154  Horn (2017) s. 243–249. 
155  Se kapittel 2 punkt 2.3.2.3. 
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bemanningsutfordringer».156 Dette kan tilsi at isolasjon ikke kan anses som et nødvendig 

inngrep, og heller ikke som proporsjonalt, hvor isolasjonen begrunnes i ressurs- eller 

bemanningsutfordringer.  

 

Ressursproblematikk var også et tema i en avgjørelse fra Oslo tingrett i 2013, den såkalte 

Glattcelle-dommen.157 Saken gjaldt isolering på glattcelle over 48 timer var en krenkelse av 

EMK art. 8 og art. 14. Det fremgår av denne saken at:  

 

Problemet med dagens praksis er at isolasjon utover en kort vurderingsperiode, ikke er 

begrunnet i annet enn kapasitetsproblemer og har vært begrunnet med 

kapasitetsproblemer over et par tiår. Det er ingen individuell vurdering av behovet. Etter 

et forholdsvis kort opphold i arresten vil det derfor etter rettens oppfatning innebære en 

krenkelse av den innsattes rettigheter etter artikkel 8 å holde vedkommende fortsatt 

isolert.158 

 

Selv om dommen knytter seg til isolasjon i politiarrest, har det overføringsverdi til de facto 

isolasjon i fengsel at begrunnelsen for isolasjon ikke knyttes til en individuell vurdering av 

behovet for å isolere. Selv om denne dommen er en tingrettsdom, er den ikke anket av staten til 

tross for at dommen fastslår konvensjonsbrudd. Dette tilsier at dommen kan ha betydning som 

rettskilde til tross for at det er underrettspraksis. Også EMD har uttrykt skepsis til inngrep i 

rettigheter etter konvensjonen uten at det foretas en individuell vurdering.159 

 

For å vurdere hvorvidt et inngrep var nødvendig må det ses hen til den konkrete saken, og det 

må vurderes «hva slags inngrep man står overfor og hvor inngripende det er overfor den 

enkelte».160 Det er liten tvil om at isolasjon er alvorlig og inngripende.161  I flere fengsler hvor 

de innsatte er underlagt de facto isolasjon, gir de uttrykk for en svært tung straffegjennomføring. 

Dette gjelder bl.a. i Arendal og Bergen fengsel.162 Jeg vil først se nærmere på fengslingsregimet 

i Bergen fengsel, før jeg vurderer det samme i Arendal fengsel. 

 

Det er ved vurderingen viktig å huske på at hensyn som begrunner isolasjon også kan beskytte 

den innsattes interesse. Hensynet til sikkerhet tydeliggjøres i strgjfl. § 3 hvor det fremgår at 

«Gjennomføringen av reaksjonen skal være sikkerhetsmessig forsvarlig». I forarbeidene 

                                                 
156  Kriminalomsorgsdirektoratet (2002) punkt 37.17.  
157  TOSLO-2013-103468.  
158  TOSLO-2013-103468 punkt 7.4.3. 
159  Hirst v. The United Kingdom avs. 82.  
160  TOSLO-2013-103468 punkt. 7.4.2. 
161  Se kapittel 1 punkt. 1.1.  
162  Se Sivilombudsmannen (2018b) s. 18 og Sivilombudsmannen (2019) s. 25. 
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presiseres det at «Forsvarlige rammer viser til samfunnets sikkerhet og det at man hele tiden 

må avveie i forhold til å unngå svikt i form av nye straffbare handlinger, rømninger mv.».163 

Hensynet til sikkerhet kan derfor knytte seg både til samfunnet som sådan, og til at det ikke skal 

gjøres straffbare handlinger mot andre innsatte. Det er dermed to sterke hensyn som står mot 

hverandre, hvor innsattes og samfunnets interesser befinner seg på begge sider av vurderingen.  

 

På avd. A-Øst i Bergen fengsel har de innsatte, med unntak av lufting, ikke «tilgang til 

fellesskap tre dager i uken og [satt] i fire av ukens sju dager (…) isolert på cellen i 22 timer 

eller mer».164 Innsatte på A-øst har tilgang på fellesskapsrom fire ganger i uken, til sammen 10 

timer. Aktivitetsrommet er møblert med sittegrupper, TV, bordtennisbord, fussballspill, blader 

og ulike brettspill. På denne avdelingen har de altså noe fellesskap i løpet av uka, noe som må 

få betydning for helhetsvurderingen. 

 

Årsaken til at så mange sitter isolert på avd. A-Øst, er bl.a. at det er et såpass stort antall innsatte 

at den enkeltes tilgang på aktivitetsrom er begrenset.165 I tillegg er det ikke noe annet rom på 

avdelingen som er egnet til å gjennomføre sosialt fellesskap på, og dermed blir de innsatte heller 

låst inn på cella.166 Flere innsatte påpekte at soningen på A-øst var preget av mye isolasjon og 

at de hadde lite kontakt med hverandre og de ansatte.167  

 

Den omfattende isolasjonen innsatte på avd. A-øst utsettes for, tilsier at det kan foreligge brudd 

på EMK art. 8 nr. 1. De innsatte har imidlertid fellesskap fire ganger i uken, hvor de tre av 

dagene får oppholde seg utenfor cella mer enn 2 timer. Dette kan tale for at fengslingsregimet 

ikke er et inngrep i retten til privatliv. Likevel er de innsatte svært preget av isolasjonen, hvilket 

igjen taler for at det kan foreligge brudd på EMK art. 8 nr. 1. Her er isolasjonen begrunnet i 

manglende fellesskapslokaler, som forarbeidene nevner som eksempel på når det kan gjøres 

unntak for fellesskap deler av døgnet.168 Dette tilsier at isolasjonen kan anses som nødvendig, 

særlig når dette er nevnt som en praktisk begrensning i utgangspunktet for fellesskapet. Hvor 

dette har pågått over lang tid, slik som i Bergen hvor Forebyggingsenheten fant at manglende 

fellesskap fortsatt var et problem i 2018 etter besøket i 2014, kan dette tale mot å anse 

isolasjonen som nødvendig. Dessuten er de innsatte innelåst 22 timer eller mer fire ganger i 

uken, som tilsier at det er mer enn «deler av døgnet» som forarbeidene til strgjfl. § 17 åpner 

for.169 

                                                 
163  Ot.prp. nr. 5 (2000-2001) s. 219.  
164  Sivilombudsmannen (2019) s. 25.  
165  Sivilombudsmannen (2019) s. 7. 
166  Sivilombudsmannen (2019) s. 25.  
167  Sivilombudsmannen (2019) s. 24. 
168  Ot. prp. nr. 5 (2000-2001) s. 229  
169  Se kapittel 2 punkt 2.1  
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På mottaks- og varetektsavdelingen i Arendal fengsel er det tydelig at de innsatte har en svært 

tung straffegjennomføring som følge av de facto isolasjon, og få isolasjonskompenserende 

tiltak – eller ingen overhodet. De store belastningene tilsier at de hensyn som begrunner 

isolasjonen, må være tungtveiende. Arendal fengsel oppga ressursproblematikk som 

hovedårsaken til at de fleste satt innelåst over 22 timer. I tillegg var 53 av de 113 vedtakene om 

delvis isolasjon i 2017 begrunnet i plassmangel ved innkomst, som gjorde at de nyankomne 

måtte sitte på varetektsavdelingen. I flere tilfeller ble innsatte sittende isolert på 

varetektsavdelingen i over to uker mens de ventet på plass på domsavdelingen.170  

 

I motsetning til avd. A-Øst i Bergen, er det ikke tilgang på noe fellesskap på 

varetektsavdelingen. Utlåsning skjedde i forbindelse med lufting i stråleluftegård, vask av celle, 

dusjing og eventuelt trening. I helgene var det imidlertid verken vask av celle, dusjing eller 

mulighet for trening.171 Dette får betydning i helhetsvurderingen. Her er innlåsingen begrunnet 

i ressursproblematikk, som både er påpekt nasjonalt og internasjonalt at ikke kan begrunne bruk 

av isolasjon. Dette taler for at bruken av de facto isolasjon ikke oppfyller vilkårene i EMK art. 

8 nr. 2.   

 

Det kan vanskelig ses at inngrepene overfor de innsatte i Bergen og Arendal fengsel er 

nødvendige når bruken av de facto isolasjon ikke er begrunnet i noen konkret vurdering av at 

den enkelte innsatte bør sitte isolert, særlig hvor denne isoleringen er omfattende. Det foreligger 

flere momenter som tilsier at inngrep i privatlivet til innsatte i Bergen og Arendal fengsel kan 

være i strid med EMK art. 8. 

 

3.3.2.4 Konklusjon 

Vilkårene i EMK art. 8 nr. 2 er ikke oppfylt ved bruk av de facto isolasjon. For det første 

foreligger det ikke hjemmel, slik at lovskravet ikke er oppfylt. Selv om det kan argumenteres 

for at formålet med innlåsingen er legitim, er det vanskelig å se at den utstrakte bruken av de 

facto isolasjon er nødvendig etter en proporsjonalitetsvurdering. Dette kan tale for at de facto 

isolasjon ikke er et tillatt inngrep i privatlivet til den innsatte, jf. EMK art. 8 nr. 1 jf. nr. 2.  

  

                                                 
170  Sivilombudsmannen (2018b) s. 21.  
171  Sivilombudsmannen (2018b) s. 21. 
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3.4 Er bruken av de facto isolasjon i strid med diskrimineringsforbudet og 

retten til likestilling?  

 

3.4.1 Innledende bemerkninger 

Både menn og kvinner er vernet etter menneskerettighetskonvensjonene, slik som SP og EMK. 

Straffegjennomføringsloven skiller heller ikke på kjønn, eller ulike grupper av innsatte. Likevel 

vil de facto isolasjon kunne ramme enkelte grupper hardere enn andre innsatte.  

 

I oppgaven så langt har jeg sett på vernet innsatte har etter internasjonale menneskerettigheter 

og straffegjennomføringsloven. I det følgende ønsker jeg å se på innsatte som i tillegg til å 

vernes av disse reglene, også er beskyttet av særlovgivning. Fordi disse gruppene er mer sårbare 

enn andre innsatte, er det interessant å se på disse gruppene særskilt. Ved å gjøre dette kan det 

både undersøkes hvorvidt disse gruppene er mer utsatt for de facto isolasjon, og hvordan bruken 

av de facto isolasjon overfor disse gruppene forholder seg til det regelverket som skal beskytte 

disse innsatte særskilt.  

 

Jeg har valgt ut to grupper av fengselsbefolkningen som jeg vil se nærmere på. Først vil jeg se 

nærmere på kvinner som en marginalisert gruppe i fengsler hvor både menn og kvinner soner 

(blandingsfengsler), og hvordan dette forholder seg til de facto isolasjon. Deretter vil jeg 

vurdere de facto isolasjon av innsatte med nedsatt funksjonsevne. Jeg har valgt ut noen fengsler 

som egner seg til å belyse problematikken knyttet til de ulike marginaliserte gruppene.  

 

3.4.2 Kvinnelige innsatte  

 

3.4.2.1 Innledende bemerkninger  

Det er omkring 200 kvinnelige innsatte i Norge til enhver tid, og disse utgjør 5,2 % av 

fangebefolkningen.172 Det er flere rene kvinnefengsler, som til sammen har 155 plasser for 

kvinner. I tillegg er det opprettet egne kvinneavdelinger i herrefengsler, som til sammen utgjør 

74 plasser.173 Det vil si at rundt 45 kvinner soner i fengsler hvor det også er menn.  

 

Det finnes særskilte konvensjoner som beskytter kvinner, bl.a. Kvinnekonvensjonen.174 I tillegg 

har Mandela-reglene egne bestemmelser om kvinnelige innsatte. Nasjonalt er det 

                                                 
172  Sivilombudsmannen (2017) s. 8.  
173  Kriminalomsorgsdirektoratet (2017) s. 4.  
174  Se kapittel 2 punkt 2.4.2.  
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straffegjennomføringsloven som regulerer fengselsopphold, og denne omhandler i liten grad de 

spesielle forholdene som gjør seg gjeldende for kvinnelige innsatte. 175  

 

Blandingsfengsler har flere utfordringer. Sivilombudsmannen har i sin temarapport om kvinner 

i fengsel funnet at kvinner kan føle seg utrygge i fengsel, de har et udekket behov for helsehjelp 

i forbindelse med psykiske lidelser, har negative erfaringer med menn som gjør det vanskelig å 

søke hjelp hos mannlige ansatte og et manglende rustilbud i fengsel for kvinner.176 Det jeg 

ønsker å undersøke er om et slikt fengslingsregime innebærer at kvinnelige innsatte sitter de 

facto isolert.  

 

3.4.2.2 Er de facto isolasjon av kvinner i strid med diskrimineringsforbudet og retten 

til likestilling?  

Jeg vil vurdere kvinners soningsforhold i blandingsfengsler med henblikk på EMK og 

likestillings- og diskrimineringsloven. Fordi EMK er gitt forrang foran annen norsk rett etter 

mrl. § 2, vurderer jeg denne først. Der det er relevant, vil jeg også vise til soft law.  

 

Som vist over, er det i EMK art. 14 oppstilt et forbud mot diskriminering. Diskriminering på 

bakgrunn er kjønn er eksplisitt nevnt, og det er ingen tvil om at bestemmelsen verner 

diskriminering av kvinner. Det er i EMD åpnet for at forskjellsbehandling er tillatt dersom det 

foreligger et «legitimate aim», altså et saklig formål med forskjellsbehandlingen. I tillegg må 

foreligge proporsjonalitet mellom formålet med forskjellsbehandlingen og tiltakene for å oppnå 

dette.177 Vilkårene etter internasjonal rett er dermed nokså like som etter nasjonal rett. Jeg vil 

av plasshensyn i det videre knytte den konkrete vurderingen opp til nasjonal lovgivning. Det 

tas forbehold om at helhetsvurderingen kan bli en annen etter EMK art. 14.  

 

Det følger av likestillings- og diskrimineringsloven § 6, jf. §§ 7 og 8 at forskjellsbehandling er 

ulovlig. Det er imidlertid unntak for dette i § 9, hvor det oppstilles tre kumulative vilkår for at 

forskjellsbehandling likevel kan tillates: forskjellsbehandlingen må ha et saklig formål, være 

nødvendig for å oppnå formålet, og forskjellsbehandlingen kan ikke være uforholdsmessig 

inngripende.  

 

For det første må forskjellsbehandlingen ha et «saklig formål». Hvorvidt et formål er saklig «vil 

bero dels på om begrunnelsen er sann og dels på en konkret vurdering av om det er legitimt i 

                                                 
175  Sivilombudsmannen (2017a) s. 17.  
176  Sivilombudsmannen (2017a) s. 11.  
177  Guberina v. Croatia avsnitt 69  
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det konkrete tilfelle».178 Det følger videre av forarbeidene at hvorvidt begrunnelsen er korrekt, 

reiser spørsmålet om hvorvidt begrunnelsen ivaretar en beskyttelsesverdig interesse.  

 

LDO publiserte i 2017 en rapport om soningsforholdene til utsatte grupper i fengsel kalt 

«Innsatt og utsatt». Her påpekes det at: «det er et gjennomgående problem at kvinner 

nedprioriteres ved tilbud som i utgangspunktet skal tilbys både kvinner og menn»179. Ved lav 

bemanning vil bruk av de facto isolasjonen ved begrunnes i kvinnenes sikkerhet. Dersom det 

ikke er nok vakter til å ha fellesskap, kan fellesskap utgjøre en fare for kvinnene. 

Forebyggingsenheten fant at dette var tilfellet i Tromsø fengsel, hvor kvinnene ble satt på 

avdeling Varetekt fordi de ikke kunne sone på fellesskapsavdeling med menn.180 Fellesskap 

uten nok ansatte kan også føre til rømning eller andre situasjoner som kan utgjøre en fare for 

samfunnet. De facto isolasjon kan dermed ha et «saklig formål» hvor formålet er å beskytte 

kvinnelige innsatte.  

 

For det andre må forskjellsbehandlingen være «nødvendig for å oppnå formålet». Her vil 

spørsmålet være hvorvidt det er nødvendig å ta i bruk de facto isolasjon overfor kvinner for 

f.eks. å sørge for at kvinnene er trygge i blandingsfengsler, og at det ikke er fare for samfunnet 

ved rømning e.l. Det følger av forarbeidene at formålet med dette vilkåret er å se på om det 

finnes andre handlingsalternativer som ikke forskjellsbehandler og som heller ikke krever 

uforholdsmessig mye ressurser.181  

 

Det er vanskelig å skulle si noe om hva som kan være reelle handlingsalternativer – det vil jo i 

stor grad avhenge av bygningsmassen i fengselet og hvordan man kan fordele ansatte. Et 

alternativ er å fordele fellesskapstiden likt mellom kvinneavdelingen og resten av fengselet. 

Videre vil en endring av rutiner hvor det ikke kreves like mange ansatte til stede under 

fellesskap kunne gjøre at det blir lettere å gjennomføre. Hvor mye det må koste fengselet for at 

det skal være snakk om «uforholdsmessige ressurser» er det vanskelig å si noe konkret om, da 

dette må ses opp mot de aktuelle handlingsalternativene. Siden det er snakk om et svært 

inngripende tiltak, må terskelen for hva som er å regne som «uforholdsmessige ressurser» være 

høyere enn om forskjellsbehandlingen ikke var særlig inngripende. En bevisst og systematisk 

nedprioritering av ressurser til kvinner over tid kan neppe anses i tråd med 

diskrimineringsforbudet.   

 

                                                 
178  Prop. 81 L (2016-2017) s. 315.  
179  LDO (2017) s. 19.  
180  Sivilombudsmannen (2014a) s. 5.  
181  Se kapittel 2.4.3.  
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For det tredje må forskjellsbehandlingen ikke være «uforholdsmessig inngripende». Her må det 

gjøres en proporsjonalitetsvurdering av den interessen og de hensyn som tilsier 

forskjellsbehandling, og interessene og hensynet til den som opplever forskjellsbehandlingen.  

 

I Bergen og Tromsø fengsel trekkes for lite ressurser frem som årsaker til at kvinnenes 

soningsforhold er dårligere enn soningsforholdene til de mannlige innsatte.182 I Bergen ble også 

kravet om høyt belegg pekt på som en årsak til mindre tilbud til kvinner.183 Fengselets utforming 

er også brukt som en forklaring på hvorfor det er vanskelig å gi kvinner tilbud. Dette gjør bl.a. 

at kvinnene på avdeling A-vest i Bergen får mindre tilbud, og at kvinnene i Tromsø sitter 

innelåst i stor grad.184 Det er altså primært bygnings- og bemanningsmessige årsaker som 

trekkes frem som begrunnelse for forskjellsbehandlingen. Isolasjon er svært alvorlig, og kan ha 

potensielt store skadevirkninger for den enkelte innsatte.185 Det kan derfor argumenteres for at 

forskjellsbehandlingen, som fører til de facto isolasjon, er uforholdsmessig inngripende. 

 

LDO uttaler om kvinners soningsforhold at «Det er etter LDOs mening diskriminerende å 

forklare dårligere tilbud og oftere isolasjon av kvinner med at de utgjør en mindre gruppe enn 

menn».186 I tillegg mener LDO at flere forhold, bl.a. isolasjon av kvinner, i norske fengsler kan 

«reise spørsmål om brudd på Norges forpliktelser etter … likestillingsloven».187  

 

3.4.2.3 Konklusjon 

Denne gjennomgangen av praksis og de aktuelle bestemmelsene viser at bruk av de facto 

isolasjon for kvinnelige innsatte kan stride mot de nasjonale og internasjonale forpliktelsene til 

Norge. At Forebyggingsenheten og LDO også har funnet dette enkelte tilfeller, tilsier også at 

det foreligger brudd på nasjonale og internasjonale regler.   

  

                                                 
182  Bergen fengsel (2015) s. 7–8 og Tromsø fengsel (2015) s. 4.  
183  Bergen fengsel (2015) s. 8. 
184  Bergen fengsel (2015) s. 6 og Tromsø fengsel (2015) s. 4. 
185  Se kapittel 1 punkt 1.1.  
186  LDO (2017) s. 21. 
187  LDO (2017) s. 20. 
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3.4.3 Innsatte med nedsatt funksjonsevne  

 

3.4.3.1 Innledende bemerkninger  

Enkelte innsatte med nedsatt funksjonsevne trenger tilrettelegging for å kunne gjennomføre 

soning. I 2014 viste en rapport fra Helsedirektoratet at det var 190 registrerte innsatte med 

nedsatt fysisk funksjonsevne.188 I rapporten definerer Helsedirektoratet «funksjonshemmede 

med hjelpemiddelbehov» som de med «behov for hjelpemidler til daglig fungering, personlig 

hygiene, høreapparat eller særlig tilrettelegging for synshemming».189 Det er særlig 

hørselshemming og bevegelsesproblemer som gjør seg gjeldende, men enkelte har også 

problemer med inkontinens og behov for stomi. Det kan også være snakk om kroniske lidelser 

som f.eks. diabetes, eller mindre varige problemer som sårstell.190  

 

Utgangspunktet er at innsatte med nedsatt funksjonsevne har de samme rettigheter som andre 

innsatte etter straffegjennomføringsloven. I tillegg gjelder likestillings- og 

diskrimineringsloven også i fengsel, så vel som EMK. Som redegjort for over, samsvarer EMK 

art. 14 og likestillings- og diskrimineringsloven ved vilkårene for å tillate 

forskjellsbehandling.191 Jeg vil derfor fokusere på nasjonal lovgivning i det følgende. Innsatte 

med nedsatt funksjonsevne er også vernet av CRPD, og jeg ønsker å knytte noen kommentarer 

til denne konvensjonen.     

 

Å gjennomføre soning med funksjonsnedsettelse kan være utfordrende. Noen 

funksjonsnedsettelser, som f.eks. bruk av høreapparat eller diabetes, kan være lette å 

tilrettelegge for i fengsel. Andre, mer omfattende funksjonsnedsettelser, som alvorlige 

bevegelsesproblemer hvor den innsatte er avhengig av rullestol, kan være vanskeligere å legge 

til rette for. I den videre fremstillingen vil jeg fokusere på innsatte med funksjonsnedsettelse 

som trenger en tilpasset celle.  

 

3.4.3.2 Er de facto isolasjon av innsatte med funksjonsnedsettelse i strid med 

diskrimineringsforbudet og retten til likestilling?  

Av CRPD art. 4 følger det at medlemsstatene plikter å «ensure and promote the full realization 

of all human rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities without 

discrimination of any kind on the basis of disability». Dette skal skje gjennom bl.a. lovgivning 

                                                 
188  Helsedirektoratet (2014) s. 14.  
189  Helsedirektoratet (2014) s. 14. 
190  Helsedirektoratet (2014) s. 14. 
191  Kapittel 3 punkt 3.4.2.2.  
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eller ved å forhindre «customs and practices that constitute discrimination against persons with 

disabilities».192  

 

CPRD art.14 regulerer særskilt «libery and security of the person», og slår fast at personer med 

nedsatt funksjonevne ikke skal bli «deprived of their liberty unlawfully or arbitrarily», og 

dersom de skal frarøves friheten, skal det være «in conformity with the law, and that the 

existence of a disability shall in no case justify a deprivation of liberty». Frihetsberøvelse av en 

person med nedsatt funksjonevne skal derfor være i samsvar med lov, og ikke begrunnet i 

hans/hennes funksjonsnedsettelse. Det blir videre også spesifisert at dersom personer med 

nedsatt funksjonsevne skal frarøves friheten, har vedkommende rett på «guarantees in 

accordance with international human rights law and shall be treated in compliance with the 

objectives and principles of this Convention, including by provision of reasonable 

accommodation».193 Av art. 14.2 følger det at staten skal sikre at personer med nedsatt 

funksjonsevne som lovlig berøves sin frihet, behandles likeverdig, om nødvendig gjennom 

rimelig tilrettelegging. 

 

Det spesifiseres også i CPRD art. 15 at ingen med nedsatt funksjonsevne skal bli utsatt for 

«torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.». Diskriminering av innsatte 

med nedsatt funksjonsevne er dessuten i strid med Mandela-reglene regel 2.  

 

Forebyggingsenheten har i sine besøksrapporter vist til flere tilfeller hvor innsatte med nedsatt 

funksjonsevne har blitt de facto isolert. I Tromsø fengsel er det én celle delvis tilrettelagt for 

funksjonshemmede. Cella er plassert på avdeling Varetekt, og følgelig vil innsatte med behov 

for å være på denne cella bli plassert på restriktiv avdeling uten fellesskap, uavhengig om de er 

ilagt restriksjoner av retten.194 Dersom den innsatte ikke har mulighet til å få undervisning eller 

arbeidstilbud, vil den innsatte sitte de facto isolert, da det kun er én times fellesskap tre dager i 

uken på avdeling Varetekt.  

 

Forebyggingsenheten gjorde liknende funn i Trondheim fengsel hvor cella som er tilrettelagt 

for personer med nedsatt funksjonsevne, er plassert på restriktiv avdeling. Her uttaler 

Forebyggingsenheten at «En slik plassering vil være diskriminerende ved at den innsatte ikke 

får et likestilt tilbud om fellesskap som andre innsatte»195. Den restriktive avdelingen beskrives 

som en avdeling med «innlåsing mesteparten av døgnet», og sysselsettingsprosenten i fengselet 

                                                 
192  CPRD art. 4.  
193  CRPD art. 14. 
194  Sivilombudsmannen (2014a) s. 21.  
195  Sivilombudsmannen (2015a) s. 22.  
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var på 60 % på tidspunktet da besøket fant sted. Det er dermed nærliggende å anta at den innsatte 

på handikapcella sitter isolert 22–24 timer i døgnet, kun som følge av nedsatt funksjonsevne.  

 

Også i Bergen fengsel fant Forebyggingsenheten at «plasseringen [av tilrettelagt celle] kan 

medføre at funksjonshemmede ikke får et likestilt tilbud om fellesskap som andre innsatte».196 

På restriktiv avdeling manglet over halvparten et arbeidstilbud og var isolert på cella store deler 

av døgnet flere dager i uka.197 Innsatte på restriktiv avdeling vil «være isolert på cella opptil 23 

timer i døgnet flere dager i uka».198 Derfor er det nærliggende å anta at innsatte på tilrettelagt 

celle i Bergen sitter de facto isolert.  

 

Plasseringen av handikapcelle gjør dermed at innsatte med nedsatt funksjonsevne sitter de facto 

isolert kun fordi de har en funksjonsnedsettelse. Dette er i strid med forbudet mot vilkårlig 

frihetsberøvelse i CRPD art. 14.  

 

Videre kan dette i visse tilfeller også utgjøre et brudd på forbudet mot nedverdigende 

behandling i CPRD art. 15. LDO har uttrykt at de mener praksisen med å isolere innsatte med 

nedsatt funksjonsevne reiser spørsmål om hvorvidt staten oppfyller «sin sikringsplikt når det 

gjelder vernet mot umenneskelig straff som følger av CPRD art. 15.199 Dersom det foreligger 

nedverdigende behandling, vil det tilsi at det også foreligger brudd på EMK art. 3. Hvor 

fengslingsregimet er i strid med diskrimineringsforbudet, vil det også foreligge brudd på CRPD 

art. 4.  

 

Videre vil jeg vurdere hvorvidt bruk av de facto isolasjon overfor innsatte ned nedsatt 

funksjonsevne er i strid med norsk rett. Det følger videre av likestillings- og 

diskrimineringsloven at direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 

er forbudt, jf.  §6 jf. §§ 7 og 8.  

 

Her, som ved vurdering av forskjellsbehandling av kvinner, må det tas stilling til de tre 

kumulative vilkårene for om en forskjellsbehandling likevel kan være lovlig etter likestillings- 

og diskrimineringsloven § 9. Forskjellsbehandlingen må ha et saklig formål, være nødvendig 

for å oppnå formålet, og endelig må forskjellsbehandlingen ikke være uforholdsmessig.  

 

For det første må forskjellsbehandlingen ha et saklig formål. Hvorvidt et formål er saklig «vil 

bero dels på om begrunnelsen er sann og dels på en konkret vurdering av om det er legitimt i 

                                                 
196  Sivilombudsmannen (2014b) s. 28.  
197  Sivilombudsmannen (2014b) s. 3.  
198  Sivilombudsmannen (2014b) s. 17.  
199  LDO (2017) s. 13.  
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det konkrete tilfelle».200  Det følger videre at hvorvidt begrunnelsen er korrekt, reiser spørsmålet 

om hvorvidt begrunnelsen ivaretar en beskyttelsesverdig interesse.  I dette tilfellet er det snakk 

om forskjellsbehandlingen av innsatte med nedsatt funksjonsevne som fører til at de sitter de 

facto isolert. Formålet med isoleringen er at den innsatte skal få sone på en tilrettelagt celle. 

Dette er et legitimt og saklig formål.   

 

For det andre må forskjellsbehandlingen være nødvendig for å oppnå formålet. Her må det ses 

hen til andre ikke-diskriminerende alternativer, samt om det foreligger alternativer som ikke er 

uforholdsmessig ressurskrevende. Et handlingsalternativ her er at de tilrettelagte cellene ikke 

plasseres på restriksjonsavdelingen, eventuelt at noen av cellene på de ordinære 

fellesskapsavdelingene utbedres slik at disse også kan benyttes av innsatte med nedsatt 

funksjonsevne. Alternativene kan imidlertid ikke være uforholdsmessig inngripende for 

myndighetene. Antakelig vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig å sette inn toalett, mens det 

i andre tilfeller kan tenkes at rommet må undergå større endringer som gjør det tilpasset 

rullestolbrukere i større grad.  

 

Hvorvidt alternativene er uforholdsmessig ressurskrevende må dermed vurderes ut fra det 

konkrete tilfellet, men det skal ved denne vurderingen ha betydning at isolasjon er et alvorlig 

inngrep. Trondheim fengsel skrev i sitt tilsvar til Forebyggingsenhetens rapport at: «Trondheim 

fengsel har registrert Sivilombudsmannens anbefaling om at personer med nedsatt 

funskjonsevne bør sikres mulighet for fellesskap der de er. I den bygningsmasse man rår over, 

og sett hen til aktuell funksjonshemming, er dette ikke praktisk gjennomførbart.»201 Dette kan 

tale for at Trondheim fengsel mener det ikke finnes et ikke-diskriminerende alternativ. 

Sivilombudsmannen påpeker i sitt svar til oppfølgingen fra Trondheim at fengselet bør «sikre 

andre sosiale tiltak» for innsatte på tilrettelagt celle som ikke får fellesskap der de er. Disse 

sosiale tiltakene kan være alternativer for å hindre at den innsatte sitter de facto isolert, og slike 

tiltak kan neppe anses å være uforholdsmessig ressurskrevende.  

 

Endelig må forskjellsbehandlingen ikke være uforholdsmessig inngripende for personen med 

nedsatt funksjonsevne. Fordi det er et svært inngripende tiltak å sitte de facto isolert, må det 

foreligge tungtveiende motstående hensyn for at forskjellsbehandlingen ikke skal anses 

uforholdsmessig. Her er det hovedsakelig fengselets utforming som gjør at innsatte med 

funksjonsnedsettelse isoleres. Dette taler for at inngrepet er uforholdsmessig inngripende.  

 

                                                 
200  Prop. 81 L (2016-2017) s. 315.  
201  Trondheim fengsel (2015) punkt 5.5.3. 
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3.4.3.3 Konklusjon 

LDO uttaler i sin rapport at de mener innsatte med nedsatt funksjonsevne ikke får den 

tilretteleggingen som trengs for å ha et fengslingsregime som like tilfredsstillende som for de 

andre innsatte.202 Videre påpeker LDO at de er bekymret fordi «flere innsatte med nedsatt fysisk 

funksjonsevne soner under forhold som innebærer faktisk isolasjon […]. Isolasjon eller 

begrenset fellesskap er et inngripende tiltak, som også etter kun kort tid kan være psykisk og 

fysisk helseskadelig.»203 

 

I forbindelse med funn av manglende tilbud til innsatte på tilrettelagt celle i Tromsø fengsel, 

uttalte Forebyggingsenheten at en utforming fra fengselet hvor innsatte med nedsatt 

funksjonsevne ikke får det samme tilbud som andre innsatte «medfører diskriminering».204 

Dette taler også for at bruk av de facto isolasjon overfor innsatte med nedsatt funksjonsevne er 

diskriminerende.  

 

 LDOs uttalelse, sammenholdt med at Forebyggingsenheten har påpekt at forholdene til 

personer med nedsatt funksjonsevne i norske fengsler kan være diskriminerende og at dette er 

et gjennomgående problem, kan tilsi at staten ikke overholder sine nasjonale og internasjonale 

forpliktelser.205 

  

                                                 
202  LDO (2017) s. 13.  
203  LDO (2017) s. 13. 
204  Sivilombudsmannen (2015b) s. 3  
205  Se bl.a. Sivilombudsmannen (2014a) s. 21.  
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4 Avsluttende kommentarer og rettspolitiske betraktninger  

4.1 Innledende bemerkninger  

Det er en risiko for at dagens bruk av de facto isolasjon i norske fengsler bryter med Norges 

internasjonale forpliktelser. I tillegg er de nasjonale reglene uklare, og det kan argumenteres for 

at bruken av de facto isolasjon strider med strgjfl. § 17 (1). Etter å ha gjennomgått 

Forebyggingsenhetens rapporter, finner jeg flere faktorer som skiller seg ut som sentrale for 

forekomsten av de facto isolasjon. Jeg vil i det følgende gå gjennom disse, for å knytte noen 

kommentarer til potensielle løsninger og gi noen rettspolitiske betraktninger rundt eventuelle 

løsninger.  

 

4.2 Forhold i fengselet og fengselets rutiner  

Fengselets utforming er en medvirkende faktor til bruk av de facto isolasjon. Oppgaven viser 

at dette er et særlig problem på varetekts- og mottaksavdeling, og for kvinner og innsatte med 

nedsatt funksjonsevne. Fellesskap kan på grunn av fengselets utforming være organisatorisk 

vanskelig å avvikle, og på den måten gjøre at de innsatte tilbringer mer tid på cella enn de i 

utgangspunktet skal. Mange av de eldre fengslene er ikke tilrettelagt for fellesskap, som f.eks. 

Drammen fengsel, hvor de ansatte måtte sette stoler i gangene og åpne alle cellene slik at 

innsatte skulle få noe fellesskap.206 Dette er en lite gunstig løsning. Utformingen kan også gjøre 

at marginaliserte grupper i større grad må oppholde seg på restriktive avdelinger eller under et 

strengere fengslingsregime, enn hvis de var funksjonsfriske og menn. Det fører til at disse 

gruppene blir straffet hardere enn de ville ha blitt dersom de ikke var marginalisert.  

 

En løsning på dette problemet er at det nå i nyere fengsler legges opp til at hver boenhet har et 

fellesskapsrom, som letter gjennomføringen av fellesskap.207 På denne måten vil det alltid være 

et sted hvor innsatte kan ha samvær med hverandre, uavhengig av hvilken avdeling de sitter på. 

Dette forutsetter selvfølgelig at rommene faktisk blir brukt, noe som avhenger av både hvor 

mange innsatte og hvor mange ansatte det er i fengselet. En endring i bygningsmassen er derfor 

en god løsning for å redusere bruk av de facto isolasjon, så fremt muligheten blir benyttet i 

praksis.  

 

En annen medvirkende faktor som spiller inn ved bruken av de facto isolasjon, er høy 

beleggsprosent. En høy beleggsprosent, hvor fengselet er tilnærmet helt fullt, gjør at det er lite 

fleksibilitet med hensyn til overføringer mellom avdelinger. Dette kan både føre til at innsatte 

med isolasjonsrestriksjoner og nyinnsatte må sitte lenger på restriksjons- og mottaksavdeling, 

                                                 
206  Sivilombudsmannen (2016a) s. 24.  
207  Statsbygg (udatert). 
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enn dersom det var færre innsatte i fengselet og mer fleksibilitet. Høy beleggsprosent kan også 

være menneskerettslig problematisk fordi det kan hindre fengselet i å sikre innsattes «human 

dignity».208 En mulighet for å forhindre dette er å innføre et generelt krav om at fengsler ikke 

kan ha beleggsprosent over en viss grense – noe som kan øke fleksibiliteten i fengselet og hindre 

de facto isolasjon.  

 

En annen potensiell løsning for å motvirke høy beleggsprosent og lang tid på mottaksavdeling, 

kan være å tillate lengre soningskøer. Dette kan det imidlertid være vanskelig å få politisk 

gjennomslag for, da fjerning av soningskøene har vært et politisk prestisjeprosjekt.209 I tillegg 

er lange soningskøer i seg selv en belastning for den dømte, da det fører til lite forutsigbarhet 

og en risiko for å måtte vente lenge på å sone. En annen måte å forhindre høyt belegg er å bygge 

flere fengselsplasser. Det bygges nå et nytt fengsel i Agder med 310 nye fengselsplasser, samt 

at flere fengsler utvider sin kapasitet.210 En bedret soningskø-situasjon tilsier imidlertid at 

myndighetene kan tillate seg at soningskøen blir noe lengre dersom det fremover viser seg 

viktig som alternativt tiltak for å unngå de facto isolasjon.  

 

Bruk av alternative straffegjennomføringsformer kan også bidra til kortere soningskøer, og 

dermed lavere beleggsprosent. I 2017 var det 6297 personer som startet soning i anstalt, mens 

6559 straffedømte startet soning ved andre soningsformer, som samfunnsstraff og soning med 

elektronisk fotlenke.211 Dette har medført at det er færre som skal inn til soning, hvilket i sin 

tur kan bidra til kortere soningskø og mindre beleggsprosent. Det er dog et poeng at de 

dommene som sones ved alternative gjennomføringsformer, ofte er av en art hvor den dømte 

ville blitt kalt inn til soning på et lavsikkerhetsfengsel eller raskt blitt overført til et 

lavsikkerhetsfengsel. Det er derfor ikke nødvendigvis slik at det vil avbøte problematikk i 

høysikkerhetsfengslene over tid.  

 

4.3 Forhold ved regelverket  

En av de viktigste årsakene til de facto isolasjon er at det ikke er fastsatt en rett for den innsatte 

til fellesskap et visst antall timer om dagen. Det er heller ikke klart definert hva «fellesskap» 

innebærer, og hvor de konkrete grensene går for hva som skiller en hel eller delvis utelukkelse. 

Dette gjør at det er vanskelig for den innsatte å vite hva han eller hun har krav på, i tillegg til at 

det blir stor variasjon mellom fengsler og avdelinger i hva slags fengslingsregime den innsatte 

underlegges. Det er helt tydelig at dagens løsning gjør at reglene tolkes forskjellig. 

Kriminalomsorgsdirektoratet har gitt uttrykk for at de ikke anser seg bundet av CPT sin 

                                                 
208  Sivilombudsmannen (2014) s. 17. 
209  Se f.eks. NTB (2017).  
210  Kriminalomsorgsdirektoratet (2017) s. 2.  
211  Larsen (2018).  



52 

 

anbefaling om åtte timer utenfor cella.212 Forebyggingsenheten har uttalt at den mener det 

strider mot strgjfl. § 17 å utelukke innsatte 23 timer i døgnet uten vedtak.213 En avklaring av 

den kvantitative retten til fellesskap kunne ført til en nedgang i de facto isolasjon. Dessuten kan 

en mangel på hjemmel, eller uklarheter ved lovverket, utgjøre økt risiko for brudd på 

menneskerettighetene, bl.a. EMK art. 8. 

 

En løsning på problemet med manglende hjemmel kan være å lovfeste en fast minstetid for 

fellesskap. Sivilombudsmannen har tidligere tatt til orde for at en fastsatt minstetid for 

fellesskap i loven er et steg i riktig retning.214 Denne kan f.eks. være på åtte timer, slik som 

anbefalingen til CPT. En klar lovhjemmel vil forplikte Kriminalomsorgen til å redusere 

forskjellene fra fengsel til fengsel. Det er dog viktig å ha in mente at en regelfastsettelse ikke 

nødvendigvis vil endre praksis. Dersom det blir tilknyttet vidtgående unntak til hovedregelen 

vil det kunne medføre at realiteten ikke endres for de innsatte.  

 

I tillegg til uklare rettigheter og forpliktelser er det et problem med de facto isolasjon at det ikke 

fattes vedtak. En praksisendring hvor fengselet fatter vedtak når innsatte sitter de facto isolert, 

kan føre til en endring over tid fordi den innsatte kan klage og få vedtaket behandlet av 

overordnet instans, og problematikken vil belyses og dokumenteres på høyere nivå.  

 

4.4 Veien videre  

Uansett hva som skjer fremover, er det essensielt at kriminalomsorgen tildeles midler slik at de 

foreslåtte endringene kan gjennomføres i praksis. Inntil videre er det viktig å prøve å 

gjennomføre positive endringer med de midlene og forutsetningene som er tilgjengelige i dag.  

 

Kriminalomsorgsdirektoratet har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på muligheter for å 

begrense isolasjon. Arbeidsgruppen skal komme med en liste over mulige tiltak i løpet av mai 

2019.215 Disse tiltakene vil forhåpentligvis redusere forekomsten av de facto isolasjon innenfor 

de forutsetninger som norske fengsler har i dag. Forebyggingsenheten vil sommeren 2019 

levere en særskilt melding til Stortinget om isolasjon i fengsel, hvor de vil peke på og 

sammenfatte den problematikken de har erfart gjennom sine besøk.216 En slik stortingsmelding 

er et av Sivilombudsmannens kraftigste virkemidler, og viser at isolasjon, herunder de facto 

isolasjon, er et alvorlig problem. Dette vil forhåpentligvis sette i gang en prosess i Stortinget 

hvor potensielle løsninger på isolasjonsproblematikken blir diskutert.    

 

                                                 
212  Se kapittel 3 punkt 1.3.2. 
213  Sivilombudsmannen (2019) s. 27. 
214  Sivilombudsmannen (2016b) s. 4.  
215  Håkonsen (2019).  
216  Forebyggingsenheten (2019).  
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Det er avgjørende at det foreligger en vilje, både lokalt, regionalt og nasjonalt, til å aktivisere 

innsatte og følge opp de forpliktelsene Norge har til å redusere bruken av isolasjon og forebygge 

isolasjonsskader.  
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