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FORORD  
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har som Nasjonal institusjon for 

menneskerettigheter (NI) et offentlig mandat til å følge situasjonen for 

menneskerettigheter i Norge gjennom blant annet overvåking, fagutredninger og 

rådgiving. I tråd med dette presenteres i denne rapporten en faglig utredning som 

belyser bruk av isolasjon i norske fengsler opp mot våre internasjonale 

menneskerettighetsforpliktelser. Johannes F. Nilsen har vært faglig utreder, med 

veiledning fra Elin Saga Kjørholt. 

Under arbeidet med rapporten har NI konsultert bredt både på nasjonalt og 

internasjonalt nivå. NI har fått råd og innspill fra FNs spesialrapportør for tortur, 

FNs torturkomité og andre internasjonale eksperter. Nasjonalt har vi fått nyttige 

innspill fra flere organisasjoner som driver besøkstjeneste i fengslene, innsatte, 

advokater, ansatte hos Sivilombudsmannen, og forskere innen kriminalomsorg og 

menneskerettigheter. NI har også hatt kontakt med kriminalomsorgen på både lokalt, 

regionalt og sentralt nivå, og takker for etatens imøtekommende holdning. En særlig 

takk rettes til seniorforsker Peter Sharff Smith ved Det danske institut for 

menneskerettigheder, stipendiat Thomas Horn ved Universitetet i Oslo, 

advokatfullmektig Nora Hallén, fengselsgruppa på Juss-Buss, Frelsesarmeens 

fengselsbesøksordning, og KRUS-forskerne Yngve Hammerlin, Berit Johnsen og 

Ragnar Kristoffersen for kommentarer og innspill underveis i prosessen.      

NI håper denne rapporten kan være et konstruktivt innspill i diskusjonen om 

hvordan fangers grunnleggende rettigheter kan ivaretas, uten å gå på bekostning av 

fengslenes legitime behov for sikkerhet.      

    

Oslo 22. juni 2012 

 

Nils Butenschøn, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter  

Kristin Høgdahl, fungerende leder av Nasjonal institusjon 
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SAMMENDRAG 

Bruken av isolasjon som kontrollmiddel i fengsel er et svært alvorlig og helseskadelig 

inngrep overfor fangene, som likevel benyttes i et stort omfang verden over.  NI har 

gjennomført en faglig utredning som belyser bruk av isolasjon i norske fengsler opp 

mot våre internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Gjenstand for denne 

vurderingen har vært reglene i straffegjennomføringsloven som regulerer 

fengselsbesluttet isolasjon. Utredningen ble igangsatt på bakgrunn av gjentatt kritikk 

fra ulike internasjonale og nasjonale organer mot bruken av isolasjon i Norge. 

Isolasjon er et svært omfattende inngrep i den enkeltes personlige frihet, som går 

utover de allerede vesentlige begrensninger som følger av det å være berøvet sin 

frihet. Det er dessuten bred enighet om at isolasjon kan være svært skadelig for en 

persons fysiske og psykiske helse, og at tiltaket ikke fremmer tilbakeføring til 

samfunnet som er kriminalomsorgens overordnede mål. 

Menneskerettighetene setter krav til utforming av lovmessige rammer for bruk av 

isolasjon. Dette er krav til hvor klart vilkårene må være formulert for å oppfylle 

minstekrav til forutsigbarhet for fangen, både med hensyn til under hvilke 

omstendigheter isolasjon kan benyttes, ut fra hvilke formål og for hvor lang varighet.  

Videre oppstiller menneskerettighetene krav om at det finnes betryggende 

saksbehandlingsregler ved bruk av isolasjon. Disse kravene omfatter hvilke personer 

som kan beslutte isolasjon, hvilke prosedyrer disse personene skal følge, fangens rett 

til å fremme sin sak som del av prosedyren og til å få en begrunnelse for inngrepet.  

Menneskerettighetene setter også strenge krav til bruken av isolasjon i praksis. Disse 

rammene innebærer at isolasjon bare skal brukes i ekstraordinære tilfeller, som en 

siste utvei og for et kortest mulig tidsrom, og i den sammenheng oppstilles krav både 

til soningsforholdene, inngrepets strenghet og varighet, formålet og virkningen 

inngrepet har på den enkelte, og til hvordan lovens rettssikkerhetsgarantier fungerer 

i praksis. Det stilles strengere krav jo mer alvorlig og inngripende isolasjonen er, og 

isolerte personers helse skal ivaretas gjennom tilstrekkelig stimuli og meningsfull 

sosial kontakt.    

Til slutt stilles menneskerettslige krav til kvaliteten på ordninger for kontroll- og 

overprøving av isolasjonsinngrep. Slike krav omfatter krav om effektive interne 

inspeksjoner og kontrollordninger, adekvat fengselsfaglig og helsemessig tilsyn, både 

intern og uavhengig klagemulighet, og en effektiv og reell domstolsprøving.   

Rapporten viser flere problematiske forhold med norsk regelverk og praksis for bruk 

av isolasjon.  

For det første viser rapporten at flere av hjemmelsgrunnlagene for isolasjon er så 

vage at de står i et tvilsomt forhold til de minstekrav til klar utforming som følger av 

menneskerettighetene. Innvendingene retter seg både mot vage og skjønnspregede 
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inngrepshjemler, manglende angivelse av formål, og manglende eller svært vide 

tidsmessige skranker. 

For det andre viser rapporten at enkelte saksbehandlingsregler i fengselssakene 

uthuler grunnleggende rettssikkerhetsgarantier. Fengslene er gitt en uforholdsmessig 

bred adgang til å hindre fangens mulighet til å ivareta sine interesser i saker om 

isolasjon, fordi begrunnelse og innsyn i årsaken til inngrepene kan avskjæres.  

For det tredje påviser rapporten en rekke problemer knyttet til praktiseringen av 

regelverket om isolasjon. Fremskaffet statistikk presentert i kapittel 6 viser at 

isolasjon benyttes i utstrakt grad, med et samlet antall vedtak i 2011 på 2757 med en 

fangebefolkning på ca. 3600. Sett i sammenheng med variasjonene blant fengslene, 

kan dette tyde på at enkelte fengsler benytter isolasjon i uforholdsmessig stor grad. 

Tallene for forebyggende isolasjon er særlig høye og kan tyde på at dette i praksis 

brukes som en straffereaksjon, i strid med norsk rett. Uttalelser fra ulike nasjonale og 

internasjonale organer gir også eksempler på praksis som er bekymringsfull i et 

menneskerettslig perspektiv.   

For det fjerde viser rapporten at de eksisterende ordningene for kontroll- og 

overprøving ikke synes å ivareta fangenes rettssikkerhet i tilstrekkelig grad. Dette 

knytter seg særlig til en manglende uavhengighet i klagebehandlingen, begrenset reell 

prøving for domstolene og en mangelfull tilsynsordning. NI mener at kontroll- og 

overprøvingsordningene samlet ikke tilfredsstiller menneskerettslige krav til effektiv 

og uavhengig prøving og tilsyn.     

Disse funnene er urovekkende, tatt i betraktning inngrepets alvorlighetsgrad og de 

godt dokumenterte skadevirkningene av isolasjon.  

NIs overordnede inntrykk er at straffegjennomføringsloven i for stor grad har 

vektlagt fengselsmessige hensyn på bekostning av fangenes rettssikkerhet. På denne 

bakgrunn mener NI norske myndigheter bør vurdere å foreta en bred gjennomgang 

av lovverk og praksis, med et eksplisitt fokus på fangenes rettssikkerhet. NI anbefaler 

at en slik gjennomgang bør ta utgangspunkt i menneskerettslige krav og at mandatet 

bør inneholde følgende hovedelementer: 1) En kritisk vurdering av 

hjemmelsgrunnlagene for isolasjon, herunder innføring av strengere kriterier for 

skjønnsutøvelsen og mer presise vilkår for anvendelse, 2) Innføring av styrkede 

fangerettigheter i saksbehandlingen, 3) En grundig gjennomgang av praksis der 

innrapporterte tilfeller av isolasjon granskes i lys av menneskerettslige krav og norsk 

lovgivning og 4) En helhetlig gjennomgang av kontroll- og overprøvingsordningene 

opp mot menneskerettslige krav.  

NI mener det er et overordnet politisk ansvar å bøte på de rettssikkerhetsmessige 

manglene som her er påvist. Isolasjon er et inngripende og helseskadelig tiltak, og 

norske myndigheter må etter vår oppfatning gi klarere rammer for bruk av isolasjon 

slik at ikke så store deler av ansvaret for vurderingene pålegges enkeltpersoner i 

forvaltningssystemet. 
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1. INNLEDNING  

1.1 Bruk av isolasjon i fengsel 

Det er et grunnleggende prinsipp at alle som berøves friheten, skal behandles humant, 

og på en måte som ivaretar deres menneskerettigheter.1 Innenfor de rammer 

fengselstilværelsen setter, har fengslede personer derfor de samme grunnleggende 

rettigheter som andre mennesker. Det er også et allment akseptert prinsipp at 

fengslede personer bare skal underlegges det minimum av restriksjoner som er 

nødvendig. 

De fleste land har regler som tillater bruk av isolasjon ved gjennomføring av straff, 

som kontrolltiltak, straff eller av beskyttelseshensyn. Muligheten for å bruke isolasjon 

kan i særlige tilfeller være nødvendig som kontrollmiddel for å ivareta den interne 

sikkerheten i fengslene. Isolasjon benyttes imidlertid i stort omfang over hele verden. 

Denne praksisen er bekymringsfull, fordi isolasjon er et av de mest inngripende 

maktmidler myndighetene kan benytte overfor innbyggerne sine. Det er bred 

helsefaglig enighet om at isolasjon kan føre til alvorlige helseskader, særlig av psykisk 

karakter.2 Dessuten viser studier at bruk av isolasjon for å roe ned fanger ofte virker 

mot sin hensikt, og kan føre til et høyere aggresjonsnivå i fangebefolkningen.3  

For den enkelte fange kan langvarig isolasjon føre til en negativ utvikling av soningen, 

der vedkommende gradvis blir mer psykisk ustabil og vanskelig å kontrollere. Dette 

begrenser fangens evne til å reetableres i et vanlig fengselsregime. For enkelte sårbare 

fanger kan isolasjon føre til et psykotisk gjennombrudd, og i ytterste konsekvens også 

medvirke til selvmord. Videre kan isolasjon på lengre sikt ha uheldige konsekvenser 

for personens evne til å etablere meningsfulle sosiale relasjoner og fungere etter 

løslatelse. Dette er uheldig, tatt i betraktning av at et grunnleggende formål med 

straff er å rehabilitere lovovertredere og bringe dem tilbake til samfunnet.  

På bakgrunn av den skadelige virkning isolasjon kan ha for individet og samfunnet 

forøvrig, er det viktig at dette avspeiles i svært strenge regler for bruk av isolasjon.  

1.2 Internasjonal kritikk  

Internasjonale overvåkingsorganer har gjentatte ganger kritisert Norge for bruk av 

isolasjon i strafferettspleien. Kritikken har i størst grad rettet seg mot tradisjonen for 

bruk av isolasjon i kombinasjon med politiarrest eller varetektsfengsel. De 

internasjonale overvåkningsorganene har imidlertid også uttrykt bekymring over 

bruken av fengselsbesluttet isolasjon. FNs menneskerettighetskomité og FNs 

                                                        
1 Se bl.a. De europeiske fengselsreglene grunnprinsipp pkt. 1 flg.   

2 Se Sharon Shalev, A Sourcebook on Solitary Confinement, LSE/ Mannheim Centre for Criminology, 2008 s. 

9- 24 [heretter Shalev 2008]. Se også vedlegg 1 til rapporten.  

3 Se bl.a. R. McCleery (1961), Authoritanism and the Belief System of Incorrigibles. I: Cressey, D. [ed] The 

Prison, New York, s. 260-306 ; Bottoms A. E. (1999) Interpersonal Violence and Social Order in Prisons. I: 

Tonry, M. m.fl. Crime and Justice: a review of reseach. Vol. 26, Prisons. University of Chicago Press.  
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torturkomité har påpekt bekymring over at norske myndigheter ikke har oversikt 

over det totale omfanget av denne praksisen. FNs arbeidsgruppe for vilkårlige 

fengslinger har vist til de svært vage og skjønnspregede reglene som regulerer 

fengslenes bruk av tiltaket, og påpekt behovet for en mer uavhengig klageordning. 

Den europeiske torturforebyggelseskomité (CPT) har ved samtlige av sine fem besøk i 

Norge påvist problemer med bruken av isolasjon i norske fengsler. Ved flere 

anledninger har komiteen påvist alvorlige psykiske symptomer hos enkeltfanger som 

er underlagt isolasjon.     

1.3 Rapportens tema  

NI har valgt å se nærmere på bruken av fengselsbesluttet isolasjon etter 

straffegjennomføringsloven. Slike inngrep kan benyttes både overfor straffedømte og 

varetektsinnsatte. Begrunnelsen for valget er NIs generelle inntrykk av at fangenes 

rettssikkerhet er for dårlig ivaretatt ved bruk av isolasjon.  

NI har valgt å avgrense mot såkalt domstolbesluttet isolasjon. Begrunnelsen er at 

denne problematikken er belyst i ulike sammenhenger, blant annet ved internasjonal 

overvåking (se over), mens fengselsbesluttet isolasjon er mindre omtalt tross vel så 

store rettssikkerhetsmessige utfordringer. Slik NI vurderer det, har problemene 

knyttet til domstolbesluttet isolasjon en annen karakter enn den som besluttes av 

fengslene. Domstolsbehandling og de rettssikkerhetsgarantier straffeprosessloven gir, 

iallfall som et utgangspunkt, et mer betryggende rettssikkerhetsvern. Her synes 

problemene i større grad å kunne tilskrives en ukritisk tradisjon, der de strenge 

reglene ikke blir respektert i praksis. NI er også kjent med at det pågår et grundig 

forskningsprosjekt om bruken av isolasjon i varetekt.4 Etter en tilsvarende 

begrunnelse avgrenses det også mot bruken av politiarrest, som i praksis innebærer 

isolasjon på glattcelle. En rekke internasjonale overvåkingsorganer og nasjonale 

aktører på menneskerettighetsfeltet har engasjert seg på disse problemområdene, 

blant annet har Advokatforeningen over flere år frontet tematikken.  

1.4 Begrepsavklaring  

Det finnes ingen internasjonalt anerkjent definisjon av isolasjon. I denne rapporten 

benyttes begrepet isolasjon om situasjoner der fanger tilbringer 22-24 timer i døgnet 

alene på cellen uten kontakt med andre fanger, med 1-2 timer lufting eller sporadisk 

fellesskap. Tilsvarende definisjon benyttes av FNs spesialrapportør for tortur.5   

I enkelte tilfeller underlegges fanger også isolasjon i kombinasjon med enten arbeid, 

skole eller deltakelse i fritidsfellesskapet. I rapporten omtales dette som delvis 

isolasjon.   

                                                        
4 Stipendiat Thomas Horn er i gang med en avhandling med arbeidstittelen: «Isolasjon i varetekt – en 

rettspolitisk studie av straffeprosesslovens regler om fullstendig isolasjon i varetekt».  

5 Spesialrapportør Juan Mendez, A/66/268, 5. August 2011, s. 8. Se også Shalev (2008), s. 2. 
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Isolasjon innebærer i hovedsak utelukkelse fra det ordinære fellesskapet i fengselet. 

Meningsfull kontakt med andre mennesker er typisk redusert til et minimum, selv om 

isolerte fanger i utgangpunktet har rett til kontakt med ansatte i fengselet, advokat, 

tilgang til helsetjenester og besøk fra familie og venner.  

1.5 Rapportens oppbygning 

Rapportens kapittel 2 inneholder en grundig fremstilling av de menneskerettslige 

rammene for bruk av isolasjon. I rapportens tredje kapittel gis en kortfattet oversikt 

over det norske systemet for bruk av isolasjon.  

På bakgrunn av de menneskerettslige kravene drøfter kapittel 4 de norske vilkårene 

for isolasjon, kap. 5 de norske saksbehandlingsreglene, kap. 6 bruken av isolasjon i 

Norge og kap. 7 norske kontroll- og overprøvingsordninger.  I det avsluttende 

kapittelet gis en samlet vurdering, og anbefalinger til norske myndigheter.   

2. MENNESKERETTSLIGE RAMMER FOR BRUK AV 

ISOLASJON 

2.1 Oversikt over internasjonale konvensjoner og standarder 

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (artiklene 7 og 10), FNs 

torturkonvensjon (artikkel 1 jf. 16) og FNs barnekonvensjon (artikkel 37a) fastsetter 

alle skranker for bruk av isolasjon, og deres respektive ekspertkomiteer har gjennom 

tolkningsuttalelser og individklagebehandling påpekt at isolasjon skal begrenses til 

ekstraordinære tilfeller.6  

FNs spesialrapportør for tortur har vært en særlig pådriver for å kreve strengere 

skranker for bruken av isolasjon, og har uttalt at isolasjon bare skal benyttes i «very 

exceptional circumstances, as a last resort, for as short a time as possible».7 

Spesialrapportøren har også anbefalt et totalforbud mot isolasjon av mindreårige og 

psykisk syke innsatte – og en absolutt tidsbegrensning for all isolasjon på 15 dager. 

Bakgrunnen for anbefalingen om en maksgrense på 15 dager, er medisinsk forskning 

om at psykiske skader kan bli permanente ved så lang varighet.8 Spesialrapporten har 

særlig støttet seg på den såkalte Istanbul statement on the use and effects of solitary 

confinement.9 Denne erklæringen ble utformet av en rekke fremstående 

internasjonale eksperter, og ble til som et resultat av bekymring over en økt bruk av 

isolasjon i mange land. Erklæringen beskriver de alvorlige helseskadelige effektene av 

isolasjon samt de menneskerettslige standardene, og formulerer anbefalinger til 

                                                        
6 Se bl. a. FNs menneskerettighetskomité, Generelle merknader 21/44 6. april 1992 ; FNs Barnekomité, 

Generelle merknader, nr. 10 (2007), avsnitt 89. 

7 Spesialrapportør Juan Mendez, A/66/268, 5. August 2011. 

8 Craig Haney, “Mental Health Issues in Long-Term Solitary and ‘Supermax’ Confinement, Crime 

and Delinquency”, vol. 49, nr. 1, s. 124-156. 

9 Vedtatt 9. desember 2007 på The International Psychological Trauma Symposium, Istanbul. 
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statlige myndigheter. Anbefalingene går både på størst mulig begrensing av bruken, 

og iverksettelse av tiltak for å sikre at fanger som underlegges isolasjon sikres 

meningsfull sosial kontakt.       

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) er et viktig rettslig 

bindende instrument for å sikre fanger human soningsforhold. Den europeiske 

menneskerettighetsdomstolen (EMD), har i en rekke individuelle klagesaker 

konstatert krenkelse av konvensjonen ved bruk av isolasjon. Den europeiske 

torturforebyggelseskomité (CPT), har også bidratt sterkt til utvikling av standarder 

om bruk av isolasjon, gjennom tilsynsbesøk i medlemsstatene, og ved at EMD ofte 

tilslutter deres standarder. Komiteens anbefalinger er ikke rettslig bindende, men 

statene retter seg normalt etter dem. De europeiske fengselsreglene er et annet 

sentralt instrument.10 Reglene er ikke i seg selv rettslig bindende, men er inspirert av 

praksis fra både EMD og CPT, og kan således ses som et steg mot en kodifikasjon av 

europeiske minimumsstandarder på fengselsfeltet.11  

Fordi skrankene for bruk av isolasjon er klarest utpenslet i europeisk praksis, vil 

problemstillingene i rapporten hovedsakelig vurderes på bakgrunn av EMDs 

rettspraksis, CPTs anbefalinger og De europeiske fengselsreglene. Standarder 

formulert innenfor FN-systemet vil imidlertid trekkes frem der det er relevant.  

2.2 Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) 

2.2.1 EMK artikkel 3 – forholdene under isolasjon og 

rettsikkerhetsgarantier 

Generelt om bestemmelsen  

Det fremgår av EMK artikkel 3 at «[i]ngen må bli utsatt for tortur eller for 

umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.» Ordlyden forbyr tortur og 

andre alvorlige integritetskrenkelser. Forbudet er absolutt, og kan ikke fravikes under 

noen omstendighet. Domstolen har uttalt at vernet mot tortur og andre alvorlige 

integritetskrenkelser har status som folkerettslig sedvanerett.12  

Domstolen har i sin rettspraksis fastsatt at artikkel 3 først kommer til anvendelse når 

den påklagede situasjonen har nådd et minimumsnivå av grovhet.13  Dette såkalte 

terskelprinsippet angir den nedre grensen for krenkelse. Spørsmålet om terskelen er 

overtrådt beror på en konkret vurdering der blant annet integritetskrenkelsens 

varighet, dens fysiske eller psykiske virkninger og, i enkelte tilfeller offerets kjønn, 

alder og helsetilstand tillegges vekt.14 Sondringen mellom hva Domstolen anser som 

                                                        
10 Ministerkomiteens rekommandasjon Rec(2006)2 til medlemsstatene om de europeiske fengselsreglene, 

vedtatt 11. januar 2006. 

11 Van Zyl Smit & Sonja Snacken, Principles of European Prison Law and Policy  (2009), s. 375-376. 
12 Al-Adsani v. the U.K., klagenr. 35763/97.  

13 («attain a minimum level of severity»), Ireland v. the U.K. A 25 (1978), avsnitt 162. 

14 Ibid. 
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henholdsvis tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling beror på en 

vurdering av alvorlighetsgrad.15   

Fengselssaker 

Soningsforhold i fengsler reiser ofte spørsmål om «umenneskelig og nedverdigende» 

behandling, der fanger har blitt utsatt for krenkelser som ikke anses tilstrekkelige 

graverende til å utgjøre tortur. Domstolen har understreket at medlemsstatene er 

forpliktet til å sikre at frihetsberøvede personer soner under forhold som respekterer 

menneskeverdet, at gjennomføringen av tiltak ikke utsetter vedkommende for nød 

eller lidelser utover det som følger av en normal straffegjennomføring, og at fangens 

helse blir tilstrekkelig ivaretatt blant annet ved medisinsk behandling.16 Ved 

vurderingen tar domstolen i betraktning den samlede effekten av disse forholdene. 

(«cumulative effect»).17 

Isolasjon 

Kommisjonen, og senere Domstolen, har tatt stilling til spørsmålet om isolasjon 

krenker artikkel 3 i en rekke saker.18 Terskelen er i praksis satt temmelig høyt for 

krenkelse, og domstolen har i enkelte tilfeller akseptert svært langvarig og streng 

isolasjon. Domstolen har fastslått at berøvelse av alle sanseinntrykk i tillegg til total 

sosial isolasjon kan ødelegge individers personlighet, og utgjøre en form for 

nedverdigende eller umenneskelig behandling i strid med artikkel 3.19 I særlige 

graverende tilfeller kan isolasjon også utgjøre tortur.20  At forbudet er absolutt 

innebærer at slike inngrep ikke kan rettferdiggjøres av sikkerhetshensyn eller andre 

grunner, dersom minimumsterskelen først anses overtrådt. En annen sak er at det er 

av betydning for selve vurderingen av om minimumsterskelen er overtrådt om 

inngrepet er begrunnet i individuelle forhold som særlig farlig opptreden, eller 

manipulering av andre fanger. Domstolen har presisert at isolasjon ikke i seg selv 

utgjør krenkelse av artikkel 3, og at isolasjon kan være tillatt av sikkerhetsmessige 

eller disiplinære grunner, eller for å beskytte en fange mot represalier.21     

Sentrale momenter i vurderingen 

Spørsmålet om langvarig isolasjon krenker artikkel 3 beror på en vurdering av de 

aktuelle soningsforholdene, inngrepets strenghet og varighet, formålet og virkningen 

inngrepet har på den enkelte.22 Kvaliteten på eksisterende saksbehandlingsregler, 

                                                        
15 Ibid. avsnitt 167.  

16 Kudła v. Poland, klagenr. 30210/96, avsnitt 92.  

17 Dougoz v. Greece, klagenr. 40907/98, avsnitt 46.  

18 Kommisjonen, se bl.a.: Ensslin, Baader, Raspe v. Germany, klagenr. 7572/76, Kröcher and Möller v. 

Switzerland, klagenr. 8463/78. Domstolen, se bl.a.:  Öcalan v. Turkey, klagenr. 46221/99, Ilascu and Others v. 

Moldova and Russia, klagenr. 48787/99 ; Ramirez Sanchez v. France, klagenr. 59450/00; Csullog v. Hungary, 

klagenr. 30042/08.   

19 Ramirez Sanchez v. France, klagenr. 59450/00, avsnitt 123.  

20 Ilascu and Others v. Moldova and Russia, klagenr. 48787/99.  

21 Ramirez Sanchez, avsnitt 123 ; Babar Ahmad and Others v.  the U.K., klagenr. 24027/07 ; 11949/08 ; 

36742/08 ; 66911/09 ; 67354/09.   

22 Rohde v. Denmark, klagenr. 69332/01, avsnitt 93.  
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kontroll- og overprøvingsordninger, og de innsattes tilgang på helsehjelp, blir også 

tillagt vekt av domstolen i en slik vurdering. Dette synliggjør at momentene er en 

blanding av materielle og prosessuelle krav. 23  Det er altså tale om en helhetlig 

vurdering, hvor også virkningen i hvert enkelt tilfelle vektlegges av domstolen. 

Soningsforholdene under isolasjon 

Helhetsvurderingen omfatter både de fysiske rammene for isolasjonen og 

soningsregimet. De fysiske rammene for isolasjon inkluderer elementer som størrelse 

og utforming av cellen, lyd- og lysforhold og sanitetsfasiliteter. Domstolen tillegger de 

fysiske rammene for isolasjonen stor vekt ved helhetsvurderingen. I Ilascu and 

others v. Moldova and Russia fant Domstolen at isolasjon av en dødsdømt mann i 

åtte år under dårlige soningsforhold utgjorde tortur.24 Domstolen vektla at cellen ikke 

var oppvarmet, og manglet både naturlige lyskilder og ventilasjon. Klageren ble også 

fratatt mat som straff, og fikk bare dusje med flere måneders mellomrom. 

Soningsregimet dreier seg blant annet om tilgang på utendørs aktivitet, opplæring- og 

aktivitetsprogrammer, meningsfull sosial kontakt med fengselspersonell, kontakt 

med omverdenen gjennom familiebesøk og tilgang til medier. I Iorgov v. Bulgaria, 

der klageren var dødsdømt og var underlagt et strengt isolasjonsregime, fant 

Domstolen krenkelse av artikkel 3.25 Domstolen viste særlig til at han i en periode på 

tre år hadde tilbragt tiden alene på cellen nesten 23 timer daglig, og ellers hatt svært 

lite menneskelig kontakt. Han fikk ikke delta i felles måltider med andre fanger, eller 

delta i andre aktiviteter. Klageren ble heller ikke tillatt mer enn to besøk i måneden. I 

Onoufriou v. Cyprus ble klageren parallelt med 47 dagers isolasjon, underlagt et 

totalforbud mot å motta besøk. Domstolen konstaterte krenkelse av artikkel 3 og viste 

til at dette strenge soningsregimet utsatte klageren for «suffering clearly exceeding 

the unavoidable level inherent in detention».26 Domstolen vektla også at “…although 

instructions were given on 31 October 2003 to release the applicant from solitary 

confinement, the instructions were misplaced and as a consequence the applicant 

spent a further seven days in solitary confinement after his release had been 

ordered”.27 

 

I tilfeller der begrunnelsen for å isolere anses akseptabel, samtidig som de fysiske 

rammene omkring isolasjonen er anstendige og behovet for mellommenneskelig 

kontakt sikres på andre måter, viser praksis at Domstolen er tilbøyelig til å akseptere 

svært lange perioder med isolasjon.28 Domstolen har i slike tilfeller tradisjonelt 

avgrenset mot isolasjon som innebærer berøvelse av alle sanseinntrykk og total sosial 

isolasjon, ved å bruke uttrykket relativ sosial isolasjon («relative social isolation»).     

                                                        
23 Zyl Smit & Snacken (2009), s. 279. 

24 Ilascu and Others v. Moldova and Russia, klagenr. 48787/99.  

25 Iorgov v. Bulgaria, klagenr. 40653/98, avsnitt 82.  
26 Onoufriou v. Cyprus, klagenr. 24407/04, avsnitt 80. 

27 Ibid, avsnitt 71. 

28 Ramirez Sanchez v. France, klagenr. 59450/00, Messina v. Italia (No. 2), klagenr. 25498/94. 



12 

 

Inngrepets strenghet og varighet 

Samtidig har EMD presisert at heller ikke såkalt relativ sosial isolasjon kan 

opprettholdes på ubestemt tid. Dette ble fastslått i Ramirez Sanchez mot Frankrike, 

der klageren satt isolert i en samlet periode på åtte år og to måneder. 29 Det var ikke 

omtvistet at den opprinnelige beslutningen om isolasjon var lovlig, spørsmålet var 

om den svært lange varigheten innebar at artikkel 3 var krenket.  

I denne avgjørelsen fastslo EMD at den i tilfeller av langvarig isolasjon er pålagt en 

streng undersøkelsesplikt for å avgjøre om inngrepet er velbegrunnet, nødvendig og 

proporsjonalt sammenliknet med tilgjengelige alternativer, hvilke 

rettsikkerhetsgarantier klageren har, og hvilke tiltak myndighetene iverksetter for å 

sikre klagerens fysiske og psykiske helse. Videre uttalte Domstolen at det kreves 

tungtveiende begrunnelser for at en langvarig isolasjonsperiode skulle kunne 

forlenges. Avgjørelsen må gjøre det mulig å klarlegge om myndighetene har foretatt 

en revurdering som tar i betraktning endringer i fangens livsforhold, situasjon eller 

oppførsel. Domstolen fastsatte også at det stilles strengere krav til detaljert og 

overbevisende begrunnelse for slike inngrep etter som tiden går. Domstolen viste 

også til at isolasjon er en form for «fengsel i fengselet» og at slike inngrep bare skal 

benyttes rent unntaksvis, og etter at forebyggende tiltak er forsøkt.  

Likevel endte Domstolen i Ramirez Sanchez-saken med å akseptere det svært 

langvarige inngrepet. Domstolen begrunnet dette særlig med klagerens status som 

svært farlig terrorist, at han ikke hadde tatt skade av inngrepet, og at han hadde hatt 

utvidet kontakt med omverdenen. Også i enkelte andre saker har Domstolen 

akseptert svært strenge og langvarige isolasjonsregimer.30 Praksis viser altså at 

domstolen er mer tilbøyelig til å akseptere langvarig og streng isolasjon dersom dette 

er begrunnet i individuelle forhold som særlig farlig opptreden. Det må imidlertid 

presiseres at alle disse sakene omhandlet særtilfeller.31 

I en avgjørelse våren 2012, Piechowicz v. Poland, konkluderte EMD med krenkelse av 

artikkel 3 i en annen sak om et særlig strengt og langvarig isolasjonsregime.32 

Klageren, som ble regnet som en «farlig innsatt», satt isolert i nesten to år og ni 

måneder, var under konstant overvåking via overvåkningskameraer, ble utsatt for 

kroppsvisitasjoner hver gang han gikk inn og ut av cella, og påsatt hand- og fotjern 

hver gang han forlot cella. Domstolen bemerket at lovbestemmelsen som gav 

hjemmel for det strenge soningsregimet var gitt en svært vag utforming, som kunne 

føre til at svært mange personer kunne omfattes av bestemmelsen. I forlengelsen av 

dette, påpekte domstolen at lovbestemmelsen ikke knyttet statusen som «farlig 

innsatt» til fangens faktiske oppførsel i fengsel. Domstolen aksepterte den 

                                                        
29 Avsnitt 145.  

30 Messina v. Italia (No. 2), klagenr. 25498/94 ; Öcalan v. Turkey, klagenr. 46221/99.  

31 Se Ramirez Sanchez-saken, der domstolen vektla at klageren ble ansett som «one of the world’s most 

dangerous terrorists. Accordingly, it is understandable that the authorities should have considered it necessary to 

take extraordinary measures to detain him”, avsnitt 101. 

32 Klagenr. 20071/07.  
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opprinnelige avgjørelsen om å underlegge fangen det strenge regimet. Derimot kunne 

domstolen ikke akseptere at den kontinuerlige, rutinemessige og vilkårlige 

opprettholdelsen av alle de svært inngripende tiltakene var nødvendig for å 

opprettholde sikkerheten i fengselet. Domstolen vektla særlig at fangen ikke fikk 

tilstrekkelig sosial stimuli og menneskelig kontakt, myndighetenes manglende forsøk 

på å avhjelpe skadevirkningene, og den rutinemessige gjennomføringen av de andre 

særlige sikkerhetstiltakene. På denne bakgrunn konstaterte EMD krenkelse av 

artikkel 3.  

Formålet med inngrepet 

Formålet med inngrepet utgjør en sentral del av helhetsvurderingen. Langvarig 

isolasjon vil derfor lettere kunne krenke artikkel 3 dersom begrunnelsen for 

inngrepet anses utilstrekkelig.33  Et eksempel er saken Matthew v. the Netherlands, 

som omhandlet en voldelig og lite samarbeidsvillig varetektsfange som var underlagt 

et strengt isolasjonsregime. 34  Myndighetene søkte å rettferdiggjøre inngrepet ved å 

vise til Domstolens tidligere avgjørelse i Messina-saken, der isolasjon av et 

straffedømt mafiamedlem i fire år og seks måneder ikke førte til krenkelse.35 I begge 

sakene ble behandlingen ansett for å utgjøre relativ sosial isolasjon. Inngrepet i 

Matthew-saken var dessuten av kortere varighet enn i Messina. Domstolen 

konstaterte likevel krenkelse i Matthew-saken. Domstolen pekte på at formålet med 

inngrepet i Messina var å hindre klageren i å reetablere kontakt med sitt kriminelle 

nettverk, mens det i Matthews’ tilfelle var begrunnet i at klageren ikke greide å 

tilpasse seg til et ordinært fengselsregime. Etter domstolens syn utgjorde dette ikke 

en god nok begrunnelse for så langvarig isolasjon, og den etterlyste sterkere fokus på 

alternative tiltak. Domstolen synes med dette å akseptere strengere inngrep dersom 

det er begrunnet i hensynet til omverdenens sikkerhet, enn der formålet er å 

opprettholde intern orden i fengselet.36  

I A.B. v. Russia hadde klageren vært underlagt isolasjon som varetektsfange i tre år.37 

Klageren var mistenkt for økonomiske lovbrudd, og hadde ikke opptrådt voldelig i 

varetekt. Han ble ikke regnet som farlig, det eneste formålet med inngrepet var å 

beskytte ham mot andre fanger. Domstolen noterte at det var tale om en vagt 

formulert risiko, og at det ikke var mulig å vurdere om myndighetene hadde konkrete 

mistanker om at noen ønsket å skade klageren. Domstolen konstaterte krenkelse av 

artikkel 3, og vektla særlig at myndighetene ikke på noe tidspunkt hadde tatt 

spørsmålet om opprettholdelse av den langvarige isolasjonen til ny vurdering. 

Domstolen understrekte forøvrig at “Solitary confinement is one of the most serious 

measures which can be imposed within a prison”. 38 I flere andre saker har 

Domstolen vært opptatt av isolasjon overfor fanger som ikke anses farlige eller 

                                                        
33 Zyl Smit & Snacken (2009), s. 279.  

34 Klagenr. 24919/03.  

35 Klagenr. 25498/94. 

36 Zyl Smit & Snacken (2009), s. 280.  

37 Klagenr. 1439/06. 

38 Avsnitt 104.  
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vanskelige, isolasjon som ikke har en rimelig sammenheng med det angitte formålet, 

eller der restriksjoner opprettholdes selv om fangen ikke lenger vurderes som en 

sikkerhetsrisiko.39       

Individuelle virkninger 

Domstolen tar også i betraktning hvilke skadevirkninger isolasjonen får i hvert enkelt 

tilfelle, uten at det er klart hvor stor betydning dette skal tillegges i en 

helhetsvurdering. I Sanchez-saken synes domstolen å ha lagt stor vekt på at verken 

helsepersonell eller klageren selv mente at den lange perioden hadde påført ham 

isolasjonsskader. 40 Det finnes også eksempler på at domstolen legger stor vekt på 

faktiske skadevirkninger av slike soningsregimer. I Ilascu-saken, der domstolen 

konstaterte krenkelse av artikkel 3, hadde det svært strenge isolasjonsregimet 

skadelige virkninger på klagerens helse, som også ble forverret på grunn av mange år 

i fengsel. Videre trakk EMD frem at klageren » did not receive proper care, having 

been deprived of regular medical examinations and treatment».41  I Rohde mot 

Danmark, ble en varetektsfange isolert fra andre fanger i nesten ett år, og utviklet 

psykose som følge av inngrepet. Domstolen kom i denne saken med fire mot tre 

stemmer til at artikkel 3 ikke var krenket. Avgjørelsen er blitt sterkt kritisert, og 

trukket frem som eksempel på EMDs passive holdning når det gjelder psykiske 

skadevirkninger av soning i fengsel.42  I G.B. v. Bulgaria ble derimot de individuelle 

skadevirkningene utslagsgivende. Domstolen vektla at selv om de skadelige effektene 

av isolasjon var kjent, ble inngrepet opprettholdt i flere år, og konstaterte derfor 

krenkelse av artikkel 3.43 Domstolen uttalte at selv om klageren hadde mottatt 

tilstrekkelig oppfølging fra helsetjenestene, kunne dette ikke erstatte behovet for 

menneskelig kontakt.  

Behandlingen av personer med psykiske lidelser har for øvrig flere ganger vært 

diskusjonstema for domstolen i tilknytning til artikkel 3.44 EMD har understreket at 

det er påkrevd med særlig tilpassede tiltak for selvmordsnære fanger med alvorlige 

psykiske lidelser.45 I Renolde v. France ble det påvist krenkelse av artikkel 3 etter at 

en psykotisk fange hengte seg mens han satt isolert i en straffecelle.  

                                                        
39 Csüllög v. Hungary, klagenr. 30042/08, avsnitt 34 og 36; Khider v. France, klagenr. 39364/05, avsnitt 118- 

119.   

40 Ramirez Sanchez, avsnitt 140-144.  

41 Ilascu, avsnitt 438.  
42 Hans Jørgen Engbo og Peter Scharff Smith [heretter Engbo & Smith 2012], Fængsler og menneskerettigheder, 

(2012), s.146 flg., Murdoch (2006), s. 255.  

43 G.B. v. Bulgaria, klagenr. 42346/98.  avsnitt 85.  

44 Aerts v. Belgium, klagenr. 25357/94 ; Keenan v. the U.K., klagenr. 27229/95 , Rivière v. France, klagenr. 

33834/03.  

45 Rivière, ibid, Renolde v. France, klagenr. 5608/05.  



15 

 

Krav om rettssikkerhetsgarantier  

Ved vurderingen av om isolasjon utgjør brudd på forbudet mot umenneskelig eller 

nedverdigende behandling etter EMK artikkel 3, har EMD blitt stadig mer opptatt av 

rettssikkerhetsgarantier.46  

I den nye dommen Babar Ahmad and Others v. the UK understrekte domstolen 

viktigheten av å unngå vilkårlige beslutninger om isolasjon ved å ha på plass 

rettssikkerhetsgarantier som sikrer fangenes velferd og som sikrer at inngrepet er 

forholdsmessig.47 I forlengelsen av dette, formulerte domstolen fem krav:  

For det første skal isolasjon bare benyttes i ekstraordinære tilfeller, og etter at alle 

forholdsregler er tatt. Domstolen viste her til De europeiske fengselsreglene pkt. 51.1. 

For det andre må avgjørelsen om å ilegge isolasjon være basert på reelle grunner både 

innledningsvis, og dersom tiltaket blir forlenget. For det tredje må selve vedtaket 

gjøre det mulig å påvise om det er foretatt en vurdering av situasjonen som tar 

hensyn til fangens omstendigheter, situasjon og opptreden. Det må også gis en 

tilstrekkelig begrunnelse, og begrunnelsen må være stadig mer detaljert og 

overbevisende etter som tiden går. For det fjerde understrekte EMD at det må være 

etablert et jevnlig tilsyn av fangens helsetilstand. Domstolen fastslo til slutt at det var 

sentralt at fangen kunne få en uavhengig rettslig overprøving av innholdet i, og 

begrunnelsen for, et langvarig isolasjonsinngrep.     

2.2.2 EMK artikkel 8 – særlig om krav til klar lovhjemmel 

Generelt 

Kravet om lovhjemmel ved inngripende myndighetsutøvelse er et grunnleggende 

menneskerettslig prinsipp i forholdet mellom stater og det enkelte individ.48 I det 

følgende er temaet hvilke minstekrav som oppstilles etter EMK når det gjelder 

utforming av lover som gir hjemmel for inngripende tiltak som isolasjon.  

Som vist over, vurderes klager om isolasjon vanligvis opp mot EMK artikkel 3. 

Bestemmelsen oppstiller et absolutt forbud mot alvorlige integritetskrenkelser, og 

dersom den nedre terskelen først anses overtrådt, konstateres brudd. I slike tilfeller 

kan det naturlig nok ikke oppstilles noe krav om hjemmel i lov for krenkelser av en 

slik karakter.49   

Det gjelder imidlertid et krav om lovhjemmel som betingelse for inngrep i retten til 

privat- og familieliv etter EMK artikkel 8. Inngrep i denne rettigheten kan ikke skje 

uten at dette er i «samsvar med loven» - altså oppstilles et lovskrav som et av tre 

kumulative vilkår.  
                                                        
46 Se bl.a. Piechowitz v. Poland, klagenr. 20071/07 ; Horych v. Poland, klagenr. 13621/08 ; Csüllog v. Hungary, 

klagenr. 30042/08 ; og Onofriou v. Cyprus, klagenr. 24407/04. 

47 Klagenr. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 og 67354/09, avsnitt 212. 
48 I norsk rett følger dette dessuten av legalitetsprinsippet, som er konstitusjonell sedvanerett.    

49 En annen sak er at domstolen også etter artikkel 3 har lagt stor vekt på vage inngrepshjemler. Se bl.a. 

Piecowitz v. Poland, klagenr. 20071/07; og Horych v. Poland, klagenr. 13621/08. 
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Menneskerettighetskommisjonens praksis viser at spørsmålet om isolering av fanger 

kan vurderes etter EMK artikkel 8.50 McFeeley v. the U.K. omhandlet IRA-

medlemmer som i forbindelse med protestaksjoner i fengsel blant annet ble 

periodevis isolert.51 Klagerne hevdet at deres rett til fellesskap med andre fanger var 

beskyttet under retten til privatliv, og at utelukkelsen innebar et inngrep i deres 

rettigheter etter artikkel 8. Kommisjonen var enig, og viste til at begrepet privatliv 

omfattet «to a certain degree the right to establish and to develop relationships with 

other human beings…”.52 Videre bekreftet kommisjonen at “… this element in the 

concept of privacy extends to the sphere of imprisonment and that their removal 

from association thus constitutes an interference with their right to privacy…”. Uten å 

drøfte spørsmålet i særlig utstrekning, fant kommisjonen at den delvise isolasjonen 

av fangene måtte anses som en lovlig og proporsjonal reaksjon på fangenes 

protestaksjoner etter artikkel 8 nr. 2.  

EMD fastslo allerede i 1993 at artikkel 8 kan anvendes ved vurdering av 

soningsforhold der den høye terskelen for krenkelse etter artikkel 3 ikke er 

overtrådt.53 I Dolenec v. Croatia, fastslo domstolen at: «In this connection the Court 

stresses that its 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.”54 Senest i 

Piechowitcz-saken åpnet Domstolen for å vurdere klagers anførsler om et særlig 

restriktivt isolasjonsregime etter både artikkel 3 og artikkel 8.55 EMD konstaterte 

imidlertid først krenkelse etter artikkel 3, og fant derfor at ingen separate tema 

oppstod etter artikkel 8 når det gjaldt dette spørsmålet.  

EMDs praksis åpner altså for at restriksjoner som isolasjon kan krenke artikkel 8, og 

for at terskelen også er lavere for krenkelse enn for artikkel 3. Det kan for øvrig 

nevnes at britiske domstoler i to nye saker har vurdert isolasjonsregimer etter EMK 

artikkel 8.56 I det følgende beskrives innholdet i lovskravet.      

Særlig om lovskravet  

i) Generelt 

Kravet om hjemmel i lov innebærer at inngrepet må ha en tilstrekkelig internrettslig 

hjemmel, og at denne hjemmelen må være i samsvar med grunnleggende rettsstatlige 

                                                        
50 Se utførlig drøftelse i Thomas Horns artikkel, Er isolasjon av innsatte i politiarrest i strid med EMK artikkel 

8?, Tidsskrift for strafferett 2012 nr. 1 [heretter Horn 2012], s. 26 flg. 

51McFeeley et al. v. the United Kingdom, klagenr 8317/78 [Kommisjonen]. 

52 Avsnitt 82.  

53 Costello-Roberts v. the U.K., klagenr. 13134/87. 
54 Klagenr. 25282/06, se også Junkhe v. Turkey, klagenr. 52515/99, avsnitt 71, Wainwright v. the U.K., klagenr. 

12350/04, avsnitt 43.  

55 Se kap. 2.2.1. 

56 High Court of Justice. Administrative Court, Bary & Others, R (on the application of) v. Secretary of State for 

Justice & Anor [2010] EWHC 587 (Admin), 19. Mars 2010; High Court of Justice, Queen’s Bench Division, 

Malcolm v. Ministry of Justice [2010] EWHC 3389 (QB), 21. desember 2010.   
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prinsipper («rule of law»).57 Dette prinsippet krever etter EMDs praksis at 

hjemmelen er tilstrekkelig tilgjengelig og forutsigbar. Kravet om tilgjengelighet 

(«accessibility») innebærer etter domstolens praksis i all hovedsak et krav om at en 

vedtatt lovhjemmel er gjort offentlig kjent.58 I norsk rett er dette ivaretatt ved at 

endringer i lov og forskrift kunngjøres i Norsk Lovtidend. Det er kravet til 

forutsigbarhet («foreseeability»)som er mest relevant i denne sammenheng.      

ii) Kravet om klar hjemmel 

Kravet om forutsigbarhet innebærer at hjemmelsgrunnlaget må være utformet på en 

slik måte at det er mulig for individet å forutberegne sin rettsstilling, og vernes mot 

vilkårlig myndighetsutøvelse. Med andre ord er det tale om et krav om tilstrekkelig 

klar lovhjemmel.   

Dette ble fastlagt av EMD i Sunday Times-saken, der domstolen fastslo at «a norm 

cannot be regarded as ‘law’ unless it is formulated with sufficient precision to enable 

the citizen to regulate his conduct: he must be able…to foresee, to a degree that is 

reasonable in the circumstances, the consequences which a given action may 

entail.”59 Videre har domstolen fastslått at “the law must indicate with sufficient 

clarity the scope of any such discretion conferred on the competent authorities and 

the manner of its exercise.60 Inngrepshjemmelen må altså i tilstrekkelig grad angi 

rekkevidden («scope») og vilkår eller retningslinjer for skjønnsutøvelsen («manner of 

its exercise»).61  

Domstolen har samtidig uttalt at selv om absolutt presisjon er ønskelig, kan dette føre 

til et lite fleksibelt lovverk som ikke vil kunne holde tritt med samfunnsutviklingen.62 

Et stykke på vei har Domstolen altså akseptert skjønnsmessige inngrepshjemler. En 

retningslinje for vurderingen av klarhetskravet er om det er mulig å formulere seg 

mer presist uten helt å forspille hensynet til rimelig fleksibilitet.  

iii)Formålsangivelse som minstekrav 

Ifølge juridisk teori tilsier EMDs praksis at det må oppstilles et minstekrav om at 

rettsgrunnlaget som gir forvaltningen kompetanse, uttrykkelig og med en viss 

presisjon angir formålet med inngrepshjemmelen.63 Synspunktet er at en 

formålsbestemmelse vil kunne utgjøre et materielt vilkår, eller en retningslinje som 

legger bindende begrensninger på forvaltningens skjønnsutøvelse.  I Herczegfalvy v. 

Austria ble en person som var underlagt tvungent psykisk helsevern utsatt for 

                                                        
57 Gillan and Quinton v. the U.K., klagenr. 4158/05, avsnitt 76.  

58 Silver and others v. the U.K., klagenr. 5947/72 ; 6205/73 ; 7052/75 ; 7061/75 ; 7107/75 ; 7113/75 ; 7136/75, 

avsnitt 87.  

59 The Sunday Times v. the U.K. (No. 1), klagenr. 6538/74, avsnitt 49.  

60 Se bl.a. Malone v. the U.K., klagenr. 8691/79, avsnitt 68; Hasan and Chaush v. Bulgaria, klagernr. 30985/96, 

avsnitt 4; og Silver and others v. the U.K., klagenr. 5947/72 ; 6205/73 ; 7052/75 ; 7061/75 ; 7107/75 ; 7113/75 ; 

7136/75, avsnitt 88-90.  

61 Nikolaj V. Skjerdal, Kvalitative hjemmelskrav, 1998 [heretter Skjerdal 1998], s. 77-78.  

62 Sunday Times, klagenr. 6538/74. 

63 Skjerdal viser blant annet til Malone v. the U.K.[ref over], og Herczegfalvy v. Austria, klagenr. 10533/83.  
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brevsensur. Den nasjonale bestemmelsen myndighetene anførte som rettsgrunnlag 

for inngrepet, gav adgang til å begrense kontakt med omverdenen for tvangsinnlagte. 

Bestemmelsen anga imidlertid ikke hvilke formål eller hensyn slike inngrep skulle 

ivareta. Domstolen konkluderte med at dette rettsgrunnlaget ikke var i samsvar med 

lovskravet. De formål som forvaltningen skal fremme i forbindelse med sin 

myndighetsutøvelse må altså fremgå uttrykkelig av inngrepshjemmelen eller i den lov 

hvor denne finnes. Samtidig kan det innvendes at et slikt minstekrav ikke 

nødvendigvis ivaretar det overordnede hensynet til forutsigbarhet, fordi 

formålsangivelser ofte utformes på en vag måte. EMDs praksis bygger imidlertid på 

at slike formålsangivelser må fastlegge reelle rettslige skranker for forvaltningens 

kompetanse.    

iv) Strengere krav ved alvorlig inngrep 

En rimelig klar formålsangivelse er ikke nødvendigvis tilstrekkelig til å oppfylle 

Konvensjonens lovskrav. I saker om inngripende former for myndighetsutøvelse, 

tyder konvensjonspraksis på at hjemmelen må være undergitt uttrykkelige skranker 

utover en formålsangivelse av generell art.64 Kravene til hjemmelens klarhet beror i 

betydelig grad på arten eller typen rettighet det gripes inn i, hvor inngripende tiltaket 

er og hvem det rettes mot.65 Spørsmålet må bero på en konkret helhetsvurdering. Det 

vesentlige må være at den enkelte i rimelig utstrekning er i stand til å forutse hvilke 

reaksjoner egen opptreden kan møtes med, og får tilstrekkelig vern mot vilkårlighet 

og myndighetsmisbruk.   

v) «Systemrettferdighet» 

Kravet om at inngrepshjemlene skal angi rekkevidden og retningslinjer for 

forvaltningens skjønnsutøvelse, må også vurderes i lys av hele rammeverket for 

forvaltningens myndighetsutøvelse. Dette formuleres ofte som et krav om 

«systemrettferdighet».66 Ved vurderingen av om lovskravet er oppfylt i en konkret 

sak, tar EMD i betraktning om vedtaket er truffet på grunnlag av betryggende 

saksbehandling, og om det foretas en effektiv rettslig etterprøving.67 Begrunnelsen for 

denne tilnærmingen ligger i lovskravets overordnede formål om å hindre vilkårlighet 

og myndighetsmisbruk («rule of law»- prinsippet). At det kreves et visst 

presisjonsnivå for rettsgrunnlag som gir forvaltningen rett til å gripe inn i individers 

rettigheter, er på den andre siden en forutsetning for en effektiv etterfølgende 

lovlighetskontroll. I flere saker har EMD fremhevet viktigheten av at forvaltningen er 

                                                        
64 Se bl. Calogero v. Italy, klagenr. 15211/89, Domenichini v. Italy, klagenr. 15943/90 og Olsson v. Sverige (No. 

1), klagenr. 10465/83.  

65 Groppera Radio AG mfl. v. Sveits, klagenr. 10890/84, avsnitt 68. 

66 Skjerdal (1998), s.90, og NOU 2001: 32, kap. 19.2.3.  

67 Kruslin v. France, klagenr. 11801/85 ; Huvig v. France, klagenr. 11105/84; Herczegfalvy v. Austria, klagenr. 

10533/83.   
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undergitt effektiv nasjonal domstolskontroll i sin begrunnelse for å godkjenne 

rettsgrunnlaget som «lov».68  

2.2.3 EMK artikkel 13 – rett til et effektivt prøvingsmiddel 

EMK artikkel 13 fastsetter at «[e]nhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne 

konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal 

myndighet…». For å ha krav på et effektivt prøvingsmiddel etter EMK artikkel 13 ved 

bruk av isolasjon, må det være tale om en rimelig begrunnet klage om krenkelse av en 

annen konvensjonsrettighet. 69   

Den nasjonale myndigheten må ikke nødvendigvis være en domstol, men må ha 

kompetanse til å ta stilling til klagens faktiske og rettslige sider, og gi mulighet for 

oppreisning dersom konvensjonsbrudd konstateres.70 EMD har i praksis akseptert at 

flere nasjonale klagemekanismer samlet sett kan tilfredsstille kravene til effektiv 

prøving etter artikkel 13.71 Vurderingen av om prøvingsretten er effektiv beror ikke på 

sannsynligheten for at individet får medhold, det avgjørende er at det eksisterer en 

effektiv prøvingsrett.  

Domstolens praksis viser at prøvingen må være reell og effektiv. Det er derfor ikke 

tilstrekkelig dersom klageorganet ikke har myndighet til å fatte bindende avgjørelser.  

I Silver and others v. UK, fant domstolen at de britiske kontroll- og 

tilsynsordningene ikke møtte kravene etter artikkel 13, fordi de ikke kunne fatte 

bindende vedtak.72  

EMD har vurdert spørsmål om effektiv prøvingsrett i enkelte saker om isolasjon.73 I 

Csüllog v. Hungary, der den innsatte var underlagt streng isolasjon på en 

høyrisikoavdeling, uttalte domstolen at prøvingen av artikkel 13 må tolkes i lys av 

EMK artikkel 6.74 Den pekte på at det grunnleggende kriteriet om rettferdighet, 

inkludert prinsippet om likeverdige muligheter («equality of arms») i artikkel 6, er et 

viktig element av et effektivt prøvingsmiddel. Et prøvingsmiddel kunne ikke anses 

effektivt “…unless the minimum conditions enabling an applicant to challenge a 

decision that restricts his or her rights under the Convention are provided.” I den 

aktuelle saken hadde prøvingsorganet ikke fått innsyn i fengselets begrunnelse for 

hvorfor fangen ble regnet som farlig. Domstolen uttalte at:  “…it is not persuaded that 

                                                        
68 Se bl.a. Gillow v. the U.K., klagenr. 9063/80, avsnitt 51 ; Olsson v. Sweden (No. 1), klagenr. 10465/83, 

avsnitt 62. 

69 Ramirez Sanchez, klagenr. 59450/00,  

70 Rotaru v. Romania, klagenr. 28341/95.  

71 Silver and Others v. the U.K, klagenr. 5947/72 ; 6205/73 ; 7052/75 ; 7061/75 ; 7107/75 ; 7113/75 ; 7136/75, 

avsnitt 113. 

72 Ibid. Dette gjaldt de såkalte Board of Visitors og Parliamentary Commisioner for Administration. De britiske 

domstolene kunne riktignok avsi bindende dommer, men deres jurisdiksjon var begrenset til å prøve om 

vilkårene i den britiske fengselsloven var overholdt. Domstolen kunne på det tidspunkt ikke prøve om loven var i 

tråd med EMK, fordi konvensjonen ikke var inkorporert i britisk lovgivning. Se også Rodic and Three Others v. 

Bosnia and Herzegovina, klagenr. 22893/05.     

73 Ramirez Sanchez v. France, klagenr. 59450/00 ; Csüllog v. Hungary, klagenr. 30042/08. 

74 [ref. note over].  
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its powers go beyond the control of the legality of decisions taken by the prison 

authorities based on undisclosed secret information. In these circumstances, it 

cannot exercise a substantive review that is required for an effective remedy to be 

provided by a competent national authority to comply with Article 13. Without proper 

information as to the reasons for the security classification, neither the prosecution 

service nor the prisoners are in a position respectively to review or challenge the 

decisions of the prison authorities. The Court would add that the provision of the 

information in question does not necessitate the full disclosure of the sources 

thereof.” På denne bakgrunn konkluderte EMD med krenkelse av artikkel 13. 

2.2.4 EMK artikkel 6 – krav til domstolsprøving 

EMK artikkel 6 garanterer rettferdig rettergang i visse typer sivile saker og 

straffesaker. Artikkel 6 nr.1 fastsetter at: «For å få avgjort sine borgerlige rettigheter 

og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig 

rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov.» 

EMDs praksis tyder på at flere inngrep i fangers rettigheter kan falle inn under den 

sivile delen av artikkel 6.75 En klage er omfattet av bestemmelsen dersom det er tale 

om en reell og alvorlig tvist om en rettighet av «borgerlig» karakter. I motsetning til 

klager etter EMK artikkel 13, er det ikke et krav at rettigheten er 

konvensjonsbeskyttet, så lenge den gjelder i nasjonal rett.  I Ganci v. Italy var 

klageren underlagt et særlig restriktivt soningsregime, blant annet med begrenset 

familiekontakt. EMD konkluderte med at restriksjonene klart var omfattet av den 

sivile delen av artikkel 6. Denne og liknende avgjørelser, tilsier at flere typer inngrep i 

fangers rettigheter etter nasjonal rett nyter vern av artikkel 6 nr. 1.76 Vernet artikkel 6 

gir kan være av sentral betydning, fordi bestemmelsen krever at domstolskontroll 

med inngrep i rettigheter av «borgerlig» karakter som utgangspunkt skal være 

fullstendig.77 Med andre ord reiser domstolen normalt et krav om domstolen også må 

kunne prøve forvaltningens frie skjønn fullt ut.    

2.3 Den europeiske torturforebyggelseskomité (CPT) 

2.3.1 CPTs overordnede holdning til isolasjon 

I sine besøksrapporter har CPT ofte vært kritisk til bruk av isolasjon. I sin årsrapport 

for 2011 valgte komiteen å rette fokus mot situasjonen for fanger som var underlagt 

ulike former for isolasjon.78  Komiteen viste til de ekstremt skadelige virkningene 

                                                        
75 Se Engbo & Smith (2009), s. 216 flg ; Ganci v. Italy, klagenr. 41576/98 ; Gülmez v. Turkey, 

klagenr.16330/02, Enea v. Italy, klagenr. 74912/01. 
76 Gülmez v. Turkey, klagenr. 16330/02 ; Enea v. Italy, klagenr. 74912/01 ; Boulois v. Luxembourg, klagenr. 

37575/04.  

77 Albert and Le Compte v. Belgium, klagenr. 7299/75; 7496/76, avsnitt 29, Ortenberg v. Austria, klagenr. 

12884/87, avsnitt 31. Sml. likevel Zumtobel v. Austria, klagenr. 12235/86. 

78 21st General Report of the CPT, CPT/Inf (2011) 28, Strasbourg, 10. november 2011 [Rapporten tar for seg 

domstolbesluttet isolasjon overfor udømte personer, fengselsbesluttet isolasjon som disiplinærstraff, som 

forebyggende tiltak, eller av beskyttelseshensyn].  
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isolasjon kunne ha på fangers helsetilstand, og uttalte at praksisen med isolasjon av 

fanger kunne reise spørsmål knyttet til forbudet mot tortur, umenneskelig eller 

nedverdigende behandling.  

Isolasjon skal ifølge komiteen bare benyttes i eksepsjonelle tilfeller, som en siste utvei 

og for et kortest mulig tidsrom.  

2.3.2 Fengselsbesluttet isolasjon 

Når det gjaldt fengselsbesluttet isolasjon, noterte CPT at denne formen for isolasjon i 

mange land var av svært lang varighet og uten en betryggende beslutningsprosess. 

Det var derfor svært sentralt at det eksisterte regler for å sikre at det ikke ble reagert 

med isolasjon for raskt, for ofte eller i for lange perioder. Komiteen anerkjente at det 

unntaksvis vil være nødvendig med isolasjon for å beskytte fanger mot den øvrige 

fangebefolkningen, for eksempel på grunn av gjengtilhørighet, eller for å skjerme 

sårbare fanger. CPT understrekte at isolasjon bare skal benyttes som beskyttelse der 

det overhodet ikke er noen annen måte å ivareta sikkerheten til fangen.    

2.3.3 Fysiske forhold 

Komiteen tok opp minimumsstandarder som bør gjelde for utforming av, og 

fasiliteter i, celler som benyttes til isolasjon. Cellene burde aldri være mindre enn 6 

kvadratmeter, og ha både naturlig og kunstig belysning slik at fangen kan lese på 

cellen. Fangen må sikres tilfredsstillende sanitære forhold, og få dusje like ofte som 

de øvrige innsatte. Utearealet burde ifølge CPT være så stort at fangene har mulighet 

til å aktivisere seg, og være skjermet mot dårlig vær.   

2.3.4 Soningsregime 

Som utgangspunkt måtte isolerte fanger ikke utsettes for større restriksjoner enn 

nødvendig for trygg og ordensmessig gjennomføring av frihetsberøvelse. Komiteen 

understreket også viktigheten av særlige tiltak for å minimere skadene forårsaket av 

isolasjon. I tilfeller der langvarig isolasjon må benyttes for fangens egen sikkerhet, 

burde det gjøres særlige bestrebelser for å bedre soningsregimet, og identifisere 

enkeltfanger som vedkommende kan ha trygt samvær med.    

2.3.5 Helsepersonellets rolle  

CPT understreket at helsepersonell aldri måtte delta i noen del av en 

beslutningsprosess knyttet til isolasjon, unntatt der dette var besluttet av medisinske 

årsaker. Helsepersonell har imidlertid et selvstendig ansvar for å overvåke isolerte 

fangers helsetilstand, og til å varsle fengselsmyndighetene dersom fangens 

helsetilstand gjør isolasjon uforsvarlig. 

2.3.6 Krav til lovhjemmel 

Komiteen kom med en rekke anbefalinger til utforming av lovhjemler for bruk av 

isolasjon. Komiteen uttalte at: “…provision must be made in domestic law for each 
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kind of solitary confinement which is permitted in a country, and this provision must 

be reasonable.” Komiteen understreket dessuten at: “The law should specify the 

precise circumstances in which each form of solitary confinement can be imposed…”. 

Videre anbefalte CPT at det fremgikk i lov hvilke personer som kunne beslutte 

isolasjon, hvilke prosedyrer disse personene skulle følge, og fangens rett til å fremme 

sin sak som del av prosedyren. Det burde dessuten fremgå av loven et krav om at 

fangen gis grundigst mulig begrunnelse for inngrepet, riktignok slik at det i enkelte 

saker kunne være nødvendig å holde tilbake spesifikke detaljer for å beskytte en 

tredjepart, eller av sikkerhetsrelaterte grunner. CPT anbefalte også at hyppigheten og 

prosedyrene for kontroll av avgjørelsen og prosedyren for å klage på beslutningen 

fremgikk av loven.     

2.3.7 Saksbehandlingsgarantier 

CPT har i sin praksis vært særlig opptatt av saksbehandlingsgarantier, og gir relativt 

detaljerte anbefalinger om dette. Ifølge komiteen er det behov for streng kontroll med 

isolasjon som ilegges av fengslene med forebyggende formål, fordi slik isolasjon kan 

bli meget langvarig.  

Personelle krav  

Komiteen anbefaler at fengselsbesluttet isolasjon bare ilegges av personell med den 

høyeste rang i fengselet, og at slikt personell og fengselsledelsen umiddelbart varsles 

dersom isolasjon blir gjennomført av andre i nødsfall.79  

De første dagene 

Dersom fangen underlegges isolasjon anbefaler komiteen at en full hendelsesrapport 

nedtegnes før den vedtaksansvarlige går av vakt. En slik rapport bør oppgi årsaken til 

inngrepet, vedtakstidspunktet og fangens eget syn på saksforløpet så langt det lar seg 

klarlegge. Komiteen anbefaler konstant, loggført tilsyn i alle tilfeller de første timene. 

I alle tilfeller det isolasjonen varer lenger enn 24 timer, bør det foretas en full 

gjennomgang av omstendighetene i saken med sikte på opphevelse av tiltaket så tidlig 

som mulig.  

Det neste stadiet 

Dersom det blir klart at isolasjon vil bli nødvendig for en lengre tidsperiode, bør noen 

utenfor det lokale fengselet involveres, for eksempel et fremstående medlem av 

fengselsvesenets sentrale ledelse. Dersom vedkommende beslutter at 

isolasjonsvedtak skal opprettholdes, anbefaler komiteen at det sammensettes et 

tverrfaglig møte hvor fangen kan fremme saken sin. Hovedformålet med et slikt møte 

er å lage en utslusningsplan for å få løst problemene som gjør at fangen holdes isolert. 

En slik plan burde også tilrettelegge for økt aktivitetstilbud på cellen, økt sosial 

kontakt med fengselspersonell, enkeltfanger og tilrettelegging av besøk fra venner og 

familie. Det overordnede målet skal være å få fangen tilbake i fangefellesskapet.  

                                                        
79 CPTs årsrapport CPT/Inf (2011) 28, Strasbourg, 10. november 2011, s. 45 flg.  
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Langvarig isolasjon 

CPT anbefaler at det foretas en fornyet gjennomgang av isolasjonen minst etter den 

første måneden, og deretter minst hver tredje måned, hvor fengselet vurderer 

fremdriften i lys av utslusningsplanen. Komiteen påpeker at kravet til etterprøving av 

vedtakene øker med inngrepets varighet, og at mer ressurser må benyttes for å få 

fangen tilbake i fellesskap. Fengselsledelsen og betjenter av høyere rang bør besøke 

fanger underlagt langvarig isolasjon daglig, og gjøre seg kjent med fangens 

utslusningsplan.  

2.3.8 Uavhengig klagemulighet 

CPT anbefaler at det skal være adgang til å påklage isolasjonsvedtak til en uavhengig 

myndighet. Ved vurderingen av medlemsstatenes klageordninger har CPT særlig lagt 

vekt på uavhengighet fra lokale eller sentrale fengselsmyndigheter, og fangenes 

mulighet til deltakelse i klageprosessen.80  

2.4 De europeiske fengselsreglene 

2.4.1 Allmenne prinsipper 

Det følger av De europeiske fengselsreglene pkt. 3 at «[p]ersoner som berøves 

friheten, skal bare underlegges det minimum av restriksjoner som er nødvendig og 

som står i forhold til restriksjonenes rettmessige formål.» Videre skal at «[a]lle 

innsatte skal ha et fengselsregime som tilbyr et balansert aktivitetsprogram», og 

fengselsregimet «skal gi alle innsatte anledning til å tilbringe så mange timer utenfor 

cellen som er nødvendig for å ha et tilstrekkelig nivå av menneskelig og sosial 

samhandling.»81  

2.4.2 Bruk av isolasjon  

Ordenen i fengselet skal ifølge reglene «…opprettholdes ved at det tas hensyn til de 

krav som stilles til sikkerhet, trygghet og disiplin, samtidig som de innsatte gis 

levevilkår som er i pakt med menneskeverdet og som omfatter et fullt 

aktivitetsprogram…»82 Fengselsreglene anerkjenner behovet for ekstra sikkerhets- og 

trygghetstiltak som isolasjon, men fastsetter i pkt. 53.1 at slike tiltak bare skal 

benyttes «under ekstraordinære omstendigheter». Det følger også av pkt. 53.6 at slike 

tiltak «skal anvendes mot enkeltindivider og ikke mot grupper av innsatte».  

2.4.3 Krav til lovhjemmel 

Etter pkt. 53.3 fastsettes det at «arten og varigheten av [ekstra sikkerhets- og 

trygghetstiltak], samt aktuelle grunner for å iverksette dem, skal være regulert i 

nasjonal lovgivning».   

                                                        
80 CPT United Kingdom Visit 1994 [CPT/Inf(96) 11] ; CPT the Netherlands Visit 1992 [CPT/Inf (93) 15] § 55. 

81 Hhv. pkt. 25.1 og 25.2.  

82 Pkt. 49. 
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2.4.4 Krav til klageordning 

Ifølge pkt. 53.7 skal alle innsatte som undergis ekstra sikkerhets- og trygghetstiltak, 

ha klagerett etter bestemmelsene i pkt.70. 

Det fremgår av pkt. 70.1 at fangene skal ha full anledning til å rette klager til 

fengselsdirektøren eller annen kompetent myndighet. Med andre ord skal 

forvaltningen selv kunne ta imot og vurdere fangens innsigelser mot vedtaket. 

Dersom en slik klage avvises, følger det av den norske oversettelsen av pkt. 70.3 at de 

innsatte skal «gis en begrunnelse og ha rett til å påkjære vedtaket til høyere 

myndighet». Dette er en uheldig oversettelse, idet den engelske versjonen fastsetter 

at «…the prisoner shall have the right to appeal to an independent authority».83 En 

slik klageordning skal altså være etablert uavhengig av fengselsvesenets interne 

klagesaksbehandling.84 Det reises ikke nærmere krav til hvordan klageordningen skal 

innrettes. Ifølge kommentarene til fengselsreglene er det opp til medlemsstatene selv 

å utpeke en uavhengig instans for å behandle påklagede vedtak.85 Det fremgår også at 

det sentrale kravet er at klageprosedyren avsluttes med en endelig bindende 

avgjørelse foretatt av en uavhengig myndighet.  

Etter pkt. 70.7 har innsatte «… rett til å søke juridisk veiledning angående klager og 

ankeprosedyrer, og til å motta juridisk bistand når det er nødvendig av 

rettferdighetshensyn». Selv om denne formuleringen er noe vag, kan den etter NIs 

syn leses som en sterk anmodning om fri rettshjelp i fangesaker.  

2.4.5 Krav om offentlige inspeksjoner og uavhengig tilsyn 

Fengselsreglene knesetter i pkt. 9 som grunnprinsipp at «[a]lle fengsler skal være 

gjenstand for jevnlig offentlig inspeksjon og uavhengig tilsyn».  

Etter pkt. 92 skal et «offentlig organ (…) føre jevnlig tilsyn med fengslene for å 

evaluere hvorvidt de forvaltes i samsvar med nasjonale og internasjonale lovkrav og 

med bestemmelsene i disse reglene.»86 Slike administrative inspeksjoner skal utføres 

av offentlige organer, som for eksempel departementer, eller inspektører underlagt 

offentlig myndighet. Reglene er fleksible med hensyn til omfanget av slike 

inspeksjoner, og slike undersøkelser vil kunne variere fra rutinekontroll, til full 

inspeksjon av soningsforhold.   

Videre fremgår det av pkt. 93.1 at «[s]oningsforholdene og behandlingen av innsatte 

skal overvåkes av ett eller flere uavhengige organer, som skal offentliggjøre sine 

funn.» Det er opp til medlemsstatene selv å velge tilsynsordning, så lenge den utpekte 

                                                        
83 Vår utheving.  

84 Se også Van Zyl Smit & Snacken (2009), s. 308.  

85 Kommentar til Rec(2006) 2 av Ministerkomiteen om De europeiske fengselsreglene, s. 31-32. 
86 På dette punkt fremstår oversettelsen igjen upresis, sml. med den engelske versjonen, der det heter at: 

“Prisons shall be inspected regularly by a governmental agency in order to assess whether they are administered 

in accordance with the requirements of national and international law, and the provisions of these rules”[vår 

utheving]. 
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instansen er uavhengig, har tilstrekkelige ressurser og kvalifisert personell.87 Reglene 

fastsetter ikke øvrige krav til hva slags myndighet tilsynsorganet skal ha.  

2.5 Økt internasjonalt fokus på isolasjonens skadevirkninger  

EMDs strenge praksis 

Som vist ovenfor har det eneste fortolkningsorganet som kan avsi bindende 

avgjørelser, nemlig EMD, satt en forholdsvis høy terskel for krenkelse av 

konvensjonen. I enkelte tilfeller har domstolen latt svært langvarig isolasjon passere, 

og blitt kritisert for tilbakeholdenhet med å vurdere de psykiske skadevirkninger av 

slike inngrep.88 Menneskerettighets-eksperten Jim Murdoch har anklaget domstolen 

for «… a lack of imagination, or at least of judicial understanding of the impact of 

solitary confinement upon prisoners and too-ready an acceptance of state 

interests».89   

Tegn til endring 

Samtidig viser nyere EMD-praksis tegn til at domstolen kan være i ferd med å justere 

sin restriktive linje. Domstolen er blitt mer opptatt av statenes begrunnelser for bruk 

av isolasjon, spesielt i tilfeller hvor isolasjonen blir langvarig. Domstolen vektlegger i 

økende grad behovet for rettssikkerhetsgarantier, herunder presise lovhjemler, 

betryggende saksbehandling, tilstrekkelig helse- og fengselstilsyn og effektiv 

etterprøving av vedtak. Dersom behandlingen faller utenfor artikkel 3, åpner 

domstolens praksis også for å vurdere om retten til privatliv er krenket etter EMK 

artikkel 8.  

Økt erkjennelse av isolasjonens skadevirkninger 

Dessuten viser EMDs praksis en økende erkjennelse om at isolasjon er helseskadelig, 

og at fanger som blir avskåret fra fellesskapet må få tilstrekkelige stimuli og 

meningsfull sosial kontakt for å forebygge skadevirkninger. Det klareste tegnet på 

denne utviklingen er at EMD i økende grad bygger på de soft-law standarder om bruk 

av isolasjon som formuleres og utvikles av FNs og Europarådets overvåkingsorganer.   

I avgjørelsen Babar Ahmad v. the U.K., tilslutter domstolen CPTs uttalelser om 

uheldige skadevirkninger av isolasjon:   

“Solitary confinement is one of the most serious measures which can be imposed 

within a prison … and, as the Committee for the Prevention of Torture has stated, all 

forms of solitary confinement without appropriate mental and physical stimulation 

are likely, in the long term, to have damaging effects, resulting in deterioration of 

mental faculties and social abilities ….Indeed, as the Committee’s most recent report 

                                                        
87 Kommentar til Rec(2006) 2 av Ministerkomiteen om De europeiske fengselsreglene, s. 36-37.  

88 Engbo & Smith (2012), s. 130. Her nevnes særlig saken Rohde v. Denmark, der klageren utviklet psykose 

som følge av isolasjonen.   

89 Jim Murdoch, The Treatment of prisoners, European Standards 2006 [heretter Murdoch 2006], s. 255.  
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makes clear, the damaging effect of solitary confinement can be immediate and 

increases the longer the measure lasts and the more indeterminate it is…”.90 

Tilsvarende har domstolen gitt sin tilslutning til De europeiske fengselsreglene, som 

fastsetter at isolasjon bare skal benyttes «under ekstraordinære omstendigheter».91 

EMD viser også til The Istanbul Statement on the use and effects of solitary 

confinement, og at FNs spesialrapportør for tortur har oppfordret stater om å følge 

disse anbefalingene for å begrense bruken av isolasjon.92 Prinsippet om at isolasjon 

bare skal benyttes i ekstraordinære tilfeller, som en siste utvei og for et kortest mulig 

tidsrom, får ved dette en klar forankring i domstolens praksis. Videre er det grunn til 

å tro at EMD vil innta en stadig mer kritisk holdning til isolasjon av særlig sårbare 

grupper som varetektsfengslede, psykisk syke og mindreårige.     

De beskrevne soft-law standardene gir på denne måten viktige bidrag til 

videreutvikling av juridisk bindende standarder som setter strengere skranker for 

bruk av isolasjon. Soft-law standardene har dessuten en minst like viktig funksjon 

som kilde til direkte påvirkning overfor stater i deres gjennomgang av sine 

straffesystemer. Selv om de ikke er juridisk bindende fører disse standardene ofte til 

endringer i praksis. Et fremtredende eksempel er den påvirkning CPT utøver 

gjennom sine tilsynsbesøk og dialog med statlige myndigheter. NI mener at disse 

menneskerettighetsstandardene, også uavhengig av EMDs tilslutning, bør ses som 

meget tungtveiende anbefalinger til norske myndigheter ved utformingen av konkret 

politikk på feltet.  

2.6 Sammenfatning av menneskerettslige rammer 

Som vist i de foregående kapitlene, fastsetter en rekke 

menneskerettighetskonvensjoner og overvåkingsorganer regler og prinsipper som 

legger begrensninger på statlige myndigheters bruk av isolasjon. De ulike 

standardene er delvis overlappende, og flere menneskerettslige standarder vil ofte 

regulere de samme spørsmålene. Nedenfor gis en kort, ikke-uttømmende 

sammenfatning av de menneskerettslige rammene for bruk av isolasjon.  

Menneskerettighetene setter krav til utforming av lovmessige rammer for bruk av 

isolasjon. Dette er krav til hvor klart vilkårene må være formulert for å oppfylle 

minstekrav til forutsigbarhet for fangen, både med hensyn til under hvilke 

omstendigheter isolasjon kan benyttes, ut fra hvilke formål og for hvor lang varighet.  

Videre oppstiller menneskerettighetene krav om at det finnes betryggende 

saksbehandlingsregler ved bruk av isolasjon. Disse kravene omfatter hvilke personer 

som kan beslutte isolasjon, hvilke prosedyrer disse personene skal følge, fangens rett 

til å fremme sin sak som del av prosedyren og til å få en begrunnelse for inngrepet.  

                                                        
90 Klagenr. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 and 67354/09, avsnitt 207.  

91 Ramirez Sanchez, klagenr. 59450/00, avsnitt 139.  

92 Ibid, avsnitt 120-121.  
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Menneskerettslige rammer setter strenge krav til bruken av isolasjon i praksis. Slike 

rammer innebærer at isolasjon bare skal brukes i ekstraordinære tilfeller, som en 

siste utvei og for et kortest mulig tidsrom, og i den sammenheng oppstilles krav både 

til soningsforholdene, inngrepets strenghet og varighet, formålet og virkningen 

inngrepet har på den enkelte, og til hvordan lovens rettssikkerhetsgarantier fungerer 

i praksis. Det stilles strengere krav jo mer alvorlig og inngripende isolasjonen er, og 

isolerte personers helse skal ivaretas gjennom tilstrekkelig stimuli og meningsfull 

sosial kontakt.    

Det stilles til slutt menneskerettslige krav til kvaliteten på ordninger for kontroll- og 

overprøving av isolasjonsinngrep. Slike krav omfatter krav om effektive interne 

inspeksjoner og kontrollordning, adekvat fengselsfaglig og helsemessig tilsyn, både 

intern og uavhengig klagemulighet, og en effektiv og reell domstolsprøving. Disse 

standardene utgjør basis for NIs vurderinger og anbefalinger i denne rapporten.   

3. DET NORSKE SYSTEMET VED BRUK AV ISOLASJON 

3.1 Organiseringen av kriminalomsorgen 

Forvaltningen av kriminalomsorgen i Norge er lagt til Justisdepartementet ved 

Kriminalomsorgsavdelingen. Kriminalomsorgen er organisert i et sentralt, et 

regionalt og et lokalt nivå. Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) er en 

underordnet del av departementets Kriminalomsorgsavdeling, administrasjonen 

regionalt skjer gjennom seks regionkontorer som igjen har ansvar for lokale fengsler 

og friomsorgskontor. I tillegg finnes et faglig uavhengig organ for forskning og 

undervisning; Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), administrativt 

underlagt Kriminalomsorgsavdelingen. 

3.2 Lovverket for bruk av isolasjon 

Straffegjennomføringsloven regulerer gjennomføring av fengselsstraff og andre 

strafferettslige reaksjoner, jf. lovens § 1. Det er reglene i denne loven som hjemler 

bruk av fengselsbesluttet isolasjon. Reglene utdypes av flere forskrifter, retningslinjer 

og rundskriv.  

Hovedregelen er at fanger har rett til fellesskap med medfanger så langt det er 

praktisk mulig.93 Unntak fra denne hovedregelen må ha hjemmel i lov.  

Fengselsbesluttet isolasjon defineres i loven som såkalt utelukkelse fra fellesskapet, 

og kan gjennomføres som forebyggende tiltak etter § 37, umiddelbar reaksjon på 

disiplinærbrudd etter § 40, eller på særlig avdeling etter § 17 (2).94 Disse tre 

hovedtyper av isolerende tiltak er gjenstand for vurdering i denne rapporten. Dette 

regelverket gis tilsvarende anvendelse for varetektsfanger etter lovens § 46 jf. 52. 

                                                        
93 Strgjfl. § 17 (1). 

94 § 17 (2). 
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Lovbestemmelsene er referert i fulltekst i rapportens vedlegg 1.  Plasshensyn 

medfører at NI ikke har vurdert eventuelle problemer knyttet til lovens øvrige 

isolerende virkemidler.95  

4. VILKÅR FOR BRUK AV ISOLASJON  

4.1 Problemstilling   

Problemstillingen i dette kapittelet er om de norske hjemmelsgrunnlagene for bruk 

av isolasjon er i tråd med de menneskerettslige minstekravene til klar lovhjemmel.  

Menneskerettighetene setter krav til utforming av lovmessige rammer for bruk av 

isolasjon. Dette er krav til hvor klart vilkårene må være formulert for å oppfylle 

minstekrav til forutsigbarhet for fangen, både med hensyn til under hvilke 

omstendigheter isolasjon kan benyttes, ut fra hvilke formål og for hvor lang varighet. 

Disse rammene er trukket opp av lovskravet i EMK artikkel 8 (dels artikkel 3), og de 

anbefalinger om klar lovhjemmel som følger av CPTs anbefalinger og De europeiske 

fengselsreglene pkt. 53.3. Dette er nærmere beskrevet i rapportens kapittel 2.   

På bakgrunn av de menneskerettslige rammene drøfter kapittel 4.2 – 4.4 

straffegjennomføringslovens bestemmelser om isolasjon som forebyggende tiltak 

etter § 37, isolasjon ved disiplinærbrudd etter § 39, og isolasjon på særlig avdeling 

etter § 17 (2). NIs konklusjoner følger av kapittel 4.5.  

4.2 Isolasjon som forebyggende tiltak – strgjfl. § 37 

4.2.1 Generelt 

Klarhetsproblematikken fremstår særlig aktuelt i tilknytning til 

straffegjennomføringsloven § 37, som hjemler de mest vidtgående innskrenkninger i 

fangefellesskapet. Bestemmelsen gir kriminalomsorgen adgang til å underlegge 

fanger «hel eller delvis utelukkelse»(isolasjon) som forebyggende tiltak, for opp til ett 

år av gangen ut fra nærmere oppnevnte formål. Formålet med bestemmelsen er å 

forebygge eller hindre fortsatt uønsket adferd fra fangens side.96 I dette må det ligge 

en grunnleggende forutsetning om at beslutningen må kunne forankres i konkrete, 

objektive omstendigheter.       

Isolasjon som straff eller disiplinærreaksjon er ikke lenger tillatt etter norsk rett, 

bestemmelsen skal derfor kun brukes som forebyggende tiltak.97 Flere eksperter har 

imidlertid uttrykt bekymring for at bestemmelsen vil kunne benyttes som straff i 

                                                        
95 Fanger kan ikke lenger underlegges isolasjon som straff etter norsk rett, men loven gir adgang til å reagere 

med delvis isolasjon etter § 40 (2) bokstav d. Isolerende tiltak kan dessuten vedtas ved bruk av tvangsmidler etter 

lovens § 38, eller ved mistanke om skjuling av rusmidler i kroppen, jf. § 29 (2).  
96 Kriminalomsorgens retningslinjer pkt. 3.40. 

97 Men se note 95 over.  
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praksis.98 Som det redegjøres for under, skyldes slike bekymringer de svært 

skjønnspregede vilkårene bestemmelsen oppstiller for å isolere fanger.   

Maksgrensen for isolasjon etter § 37 er ett år. I kriminalomsorgens retningslinjer 

presiseres det at innsatte som har vært isolert i ett år, skal prøves i fellesskapet. Hvis 

dette ikke fungerer i ett fengsel, skal fellesskapsavdeling i annet fengsel prøves før 

fortsatt utelukkelse kan vurderes.  

Skadelige følger av utelukkelse fra fellesskapet skal etter forskriftens § 3-35 «så vidt 

mulig forebygges etter bøtes på».99 NI anser det som uheldig at det ikke finnes regler 

som fastsetter nærmere regler om minstekrav til sosial kontakt eller aktivitetstilbud, 

og viser i denne sammenheng til De europeiske fengselsreglene pkt. 25.1 og 25.2 og 

CPTs standarder.100 Det vises i denne sammenheng til at Danmark nylig har vedtatt 

en forskrift med slike regler.101  

4.2.2 Bevis/risikovurdering 

Isolasjon etter § 37 har i all hovedsak som formål å forhindre uønskede hendelser i 

fremtiden. Utover faktiske hendelser av relevans for den fremtidige vurderingen av 

risiko, er det derfor ikke tale om å føre bevis i vanlig forstand. Avgjørelsene må 

baseres på den vedtaksansvarlige i fengselet sin risikovurdering. Ut fra 

bestemmelsens ordlyd er det imidlertid uklart hvilken grad av sannsynlighet som skal 

legges til grunn for både fortidige forhold og fremtidig risiko.102 Verken forskriften, 

retningslinjene eller lovforarbeidene avklarer dette spørsmålet.  

4.2.3 Nødvendighet som grunnvilkår  

For alle tiltak etter § 37 oppstilles det i første ledd et grunnvilkår om at inngrepet må 

være «nødvendig». Videre suppleres dette av § 37 (2), hvor det fremgår at «delvis 

utelukkelse skal vurderes dersom det er tilstrekkelig for å forebygge» situasjoner etter 

første ledd. I kriminalomsorgens retningslinjer pkt. 3.40 etableres en tydeligere 

begrensning, hvorpå det «skal» vurderes om det er tilstrekkelig med andre og mindre 

inngripende tiltak før det treffes vedtak om isolasjon.  

I § 37 (3) fastslås at isolasjon «ikke skal opprettholdes lenger enn nødvendig, og at 

kriminalomsorgen «fortløpende» skal vurdere om det fortsatt er grunnlag for 

utelukkelsen. Tredje ledd presiserer dermed at nødvendighetskravet også gjelder med 

hensyn til opprettholdelse av isolasjon. Det er uklart hva som ligger i «fortløpende» 

                                                        
98 Se bl.a. Alternative report to the UN Human Rights Committee regarding Norway’s sixth Periodic report 

under the International Covenant on Civil and Political Rights, NGO-forum for menneskerettigheter, desember 

2010, s. 43; Ståle Eskeland, Rettssikkerhet og fengselsmessige hensyn i den nye straffegjennomføringsloven, 

Juss-Buss [red.] Tvers gjennom lov til seier, Oslo 2001, s. 98 flg. 

99 Forskrift 22. februar 2002 nr. 183 til lov om straffegjennomføring. 

100 Se rapportens kap. 2.3 og 2.4.    

101 Bekendtgørelse nr. 281 om indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens 

institusjoner (fællesskabsbekendtgørelsen), 26. mars 2012. 
102 Unntaket er § 37 (7), som uttrykkelig krever alminnelig sannsynlighetsovervekt. Her er det imidlertid tale 

om beviskrav for allerede inntrufne hendelser.  
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vurdering. Uttrykket gir ingen tydelig rettesnor for forvaltningen når det gjelder faste 

tidspunkter for kontroll, og øker dermed risikoen for uforholdsmessige inngrep. Til 

sammenlikning har man i Danmark fastsatt regler om at institusjonene skal vurdere 

om betingelsene for isolasjon er oppfylt minst én gang i uken.103  NI mener man 

burde vurdere en tilsvarende lovfestet regel i Norge.   

Slik NI ser det, innebærer nødvendighetskriteriet at det må foretas flere ulike 

vurderinger - det er altså tale om et sammensatt vilkår. Det skal vurderes: 1) om 

formålene kan oppnås ved hjelp av mindre inngripende tiltak 2) hvilke hendelser som 

kan inntreffe dersom man ikke bruker isolasjon og 3) hvor sannsynlig det er at denne 

hendelsen inntreffer. NI mener, med støtte fra flere aktører, at det gjeldende 

nødvendighetskriteriet er for vagt utformet.104 I et sak-til-sak perspektiv blir det fort 

slik at inngrepet vil fremstå som nødvendig ut fra et eller annet (i og for seg legitimt) 

fengselsmessig hensyn.105 NI anbefaler derfor en utbygging av nødvendighetskravet, 

og ber i tillegg myndighetene om å vurdere et krav om «strengt nødvendig». 

Vilkårene for isolasjon er uttømmende oppregnet i § 37 (1) bokstav a-e. Flere av 

alternativene er imidlertid så vagt utformet at det er tvilsomt om hensynet til 

fangenes rettssikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt.   

4.2.4 Negativ påvirkning av fengselsmiljøet – § 37 (1) bokstav a) 

Bokstav a) fastsetter at isolasjon kan besluttes for å «hindre at innsatte til tross for 

skriftlig advarsel fortsetter å påvirke miljøet i fengslet på en særlig negativ måte». 

Hva slags opptreden som vil kunne anses å påvirke miljøet på en særlig negativ måte, 

gir teksten ingen veiledning om. Ordvalget antyder at den innsattes oppførsel må 

være av kvalifisert negativ art, og det er søkt å bøte på vagheten ved å oppstille et krav 

om forutgående skriftlig advarsel. Dette gir en viss grad av forutberegnelighet for 

fangen, men reparerer ikke fullt ut problemet med at det ikke fremgår nærmere hva 

slags opptreden som vil kunne kvalifisere som særlig negativ påvirkning av miljøet. 

Vil eksempelvis brudd på aktivitetsplikten, mobbing av innsatte eller ansatte, bråk og 

skriking, nedlatende opptreden eller liknende forhold kunne omfattes? Her etterlates 

et vidt spillerom for de ansattes egne oppfatninger.  

Verken forskriften, retningslinjene eller lovforarbeidene inneholder noen 

konkretisering om hvordan dette alternativet er tenkt anvendt. Selv om formålet er 

angitt i tråd med de minstekrav EMD har etablert, er det likevel tvilsomt hvor langt 

den nevnte formålsangivelsen rekker som reell rettslig skranke. Utover at det kreves 

en forutgående skriftlig advarsel, gir lovverket ingen øvrig veiledning. Som 

hjemmelsgrunnlag for en potensielt svært langvarig isolasjon, er dette problematisk 

og på grensen av hva som vil kunne passere etter de menneskerettslige 

                                                        
103 Sfbl. § 63 stk. 7.  

104 Brev Juss-Buss, 30. mai 2012, ref: MWN; E-post fra stipendiat Thomas Horn 7. juni 2012.   

105 Sml. Thomas Horn, Varetekt som risikoøvelse, Kritisk Juss 2011 s. 49 flg.  
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minstekravene. NI anser at myndighetene bør sørge for at det utarbeides mer presise 

retningslinjer for skjønnet.  

4.2.5 Ro, orden og sikkerhet - § 37 (1) bokstav e) 

Etter dette leddet kan fangen isoleres dersom det anses nødvendig for å 

«opprettholde ro, orden og sikkerhet». Begrepet sikkerhet har et avgrensbart 

meningsinnhold, og henspiller på opprettholdelse av samfunnssikkerheten, og den 

interne sikkerheten i fengselet. Begrepene «ro og orden» har et uklart 

meningsinnhold, og svært mange ulike forhold vil derfor etter ordlyden kunne 

henføres under bokstav e. Forhold som utidig roping og skriking, uorden på cella, 

forsovelser, kjefting, ordrenekt eller mindre skadeverk vil alle kunne rammes. 

Formuleringen reiser dessuten spørsmål om i hvor stor utstrekning brudd på 

fengslenes interne ordensregler skal kvalifisere for utelukkelse.  

Det følger av kriminalomsorgens retningslinjer at brudd på aktivitetsplikten omfattes 

av bokstav e), i den grad forholdet er så graverende at det forstyrrer ro, orden og 

sikkerhet i fengselet. Verken forskriften, retningslinjene eller lovens forarbeider gir 

noen utdyping om innholdet utover dette.        

Alternativ e) fremstår som en sekkebestemmelse, ment for å fange opp uønsket 

opptreden som ikke dekkes av de øvrige alternativene. Lovens systematikk kunne tilsi 

at forholdene etter bokstav e måtte være av tilsvarende alvorlighetsgrad som de 

øvrige, men ordlyden bidrar ikke til å klargjøre dette. Tvert imot tyder ordlyden på at 

terskelen for isolasjon er lavere enn de øvrige alternativene. I juridisk teori er det 

også antatt at enkelte mindre alvorlige forhold kan omfattes.106  

Den nedre grensen for anvendelse av dette alternativet er altså uklar, og det synes 

som om myndighetene ikke har tatt prinsipielt stilling til dette noe sted i lovverket. 

Selv om bestemmelsen formelt angir formålet som en skranke, er vurderingstemaet 

(«ro, orden og sikkerhet») så vagt formulert at det fremstår som uklart hvordan en 

effektiv etterprøving skal kunne skje.  Det faktum at det heller ikke fremgår hvilken 

sannsynlighetsgrad som kreves for bevis og risikovurderinger, bidrar til å svekke 

fangens rettssikkerhet ytterligere.  

Samlet sett gir dette alternativet svært begrenset veiledning om hva slags opptreden 

som kan bli møtt med sanksjoner. Dette er særlig bekymringsfullt tatt i betraktning 

inngrepets alvorlighetsgrad, og at fangen risikerer å bli sittende isolert i svært lang tid. 

NI anser dette grunnlaget for isolasjon som høyst tvilsomt i lys av de 

menneskerettslige standarder som er beskrevet ovenfor.  

                                                        
106 Birgitte L. Storvik. Straffegjennomføring etter lov av 18. mai 2001 nr. 21, 2.utgave 2011 [heretter Storvik 

2011], s. 205.  
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4.2.6 Kollektiv utelukkelse - § 37 (7) 

Etter syvende ledd kan alle, eller enkelte innsatte, helt eller delvis isoleres fra 

fellesskapet «dersom det er sannsynlig at et ubestemt antall innsatte har begått eller 

er i ferd med å begå handlinger som nevnt i første ledd…»  

Kriminalomsorgen har etter ordlyden adgang til kollektiv utelukkelse på samme 

grunnleggende vilkår som for enkeltpersoner. De beskrevne innvendingene mot vide 

rammer for forvaltningens skjønnsutøvelse rammer derfor også syvende ledd. 

Syvende ledd dekker etter ordlyden både handlinger som allerede har inntruffet, og 

handlinger som pågår. Det er forøvrig en lovteknisk svakhet at det refereres til 

«handlinger som nevnt i første ledd», fordi det i første ledd ikke fokuseres på 

handlinger, men på hvilke formål som er lovlige grunnlag for isolasjon. Det må antas 

at det som her er ment er at en handling som kan gi grunnlag for utelukkelse etter 

første ledd, også kan gi grunnlag for kollektiv utelukkelse. Videre er det fastsatt et 

uttrykkelig krav om sannsynlighet for at handlingene har, eller er i ferd med å bli 

begått. I retningslinjene er det presisert at det gjelder et krav om alminnelig 

sannsynlighetsovervekt.  

Retningslinjene fastsetter at det må være tale om handlinger som i alvorlig grad truer 

sikkerheten i fengselet, og nevner fangeopprør eller skadeverk. Dette kan tyde på en 

strengere terskel for å iverksette kollektive tiltak enn individuelle. Det er uheldig at en 

slik strengere terskel ikke fremgår uttrykkelig av loven.  

Kollektiv utelukkelse kan også iverksettes «dersom akutte bygningsmessige eller 

bemanningsmessige forhold gjør det nødvendig».  At det må være akutte forhold, 

tyder på at det er tale om en snever unntaksbestemmelse. Retningslinjene bekrefter 

dette, og nevner eksempler som brann eller ekstraordinær personellmangel.  

Utelukkelsen er begrenset til tre døgn, med mulighet for tre døgns forlengelse etter 

beslutning av regionalt nivå dersom «særlige grunner gjør det påkrevet». Ifølge 

retningslinjene må det eventuelt vurderes overføringer av de mest aktive innsatte til 

andre fengsler for å løse opp i situasjonen, eller om bruk av reaksjon etter § 40 er 

tilstrekkelig. Lovhjemmelens utforming på dette punkt er trolig i tråd med de 

presisjonskrav som er beskrevet ovenfor. En annen sak er at det kan reises 

tungtveiende innvendinger mot isolasjon besluttet på slike grunnlag, se De 

europeiske fengselsreglene pkt. 53.6.107 Eksperter NI har vært i kontakt med anser 

det dessuten svært uheldig at så vidt forskjellige formål som det å hindre fangeopprør 

og bygnings- eller bemanningsmessige forhold følger av samme bestemmelse, 

ettersom hensynene er svært ulike.108      

                                                        
107 Jf. kap. 2.4.1. 

108 E-post til NI fra stipendiat Thomas Horn, 7. juni 2012.  
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4.2.7 Bygnings- eller bemanningsmessige forhold mv - § 37 (8) 

Etter åttende ledd kan én fange utelukkes helt eller delvis «dersom bygningsmessige 

eller bemanningsmessige forhold gjør det påkrevet, eller dersom den innsatte selv 

ønsker det.»  

Etter ordlyden synes terskelen for anvendelse å være satt lavere enn ved kollektive 

utelukkelser, fordi det ikke oppstilles krav om at de bygningsmessige eller 

bemanningsmessige forholdene må være «akutte». Samtidig kan formuleringen 

«påkrevet» tolkes som uttrykk for at behovet må være mer presserende, 

sammenliknet med det som må anses «nødvendig», jf. syvende ledd. Slike nyanser i 

ordvalg er imidlertid ikke utdypet i det gjeldende lovverket.109 Samlet sett fremstår 

terskelen lavere for tiltak etter § 37 (8) sammenliknet med § 37 (7). Dette bekreftes i 

et nytt lovtillegg om mindreårige og isolasjon, der det foreslås å skille mindreårige og 

voksne hva angår terskelen for anvendelse på dette punktet. Mens inngrepet for 

voksne fortsatt må anses «påkrevet», er det for mindreårige fastsatt at de bygnings- 

eller bemanningsmessige forholdene må være «akutte» og «strengt nødvendig[e]».110 

I den grad menneskerettslige standarder overhodet tillater isolasjon begrunnet i 

ressursmessige hensyn, bør en slik adgang være svært snever. Her er det grunn til å 

minne om De europeiske fengselsreglene knesetter et grunnprinsipp om at 

ressursmangel ikke rettferdiggjør soningsforhold som krenker de innsattes 

menneskerettigheter.111  

Dessuten er det uklart ut fra lovens systematikk hvilke tidsmessige skranker som 

gjelder. Tidsfristen på tre døgn gjelder uttrykkelig for kollektive utelukkelser, mens 

ett-årsgrensen bare gjelder første ledd bokstav a)- e), jf. § 37 (4). Verken forskrift, 

retningslinjer eller lovens forarbeider klargjør dette spørsmålet. Reelle hensyn tilsier 

at en utelukkelse begrunnet i bygningsmessige og bemanningsmessige forhold for én 

fange, ikke bør kunne underlegges en lengre tidsfrist enn utelukkelser av kollektiv art. 

I lys av de presisjonskrav som er beskrevet ovenfor, bør det imidlertid fremgå klart 

hvor lenge den innsatte kan påregne å sitte isolert. Dette gjelder i særlig grad fordi 

det aktuelle inngrepet ikke skyldes fangens egen opptreden.  

Fanger kan også utelukkes etter § 37 (8) dersom de selv ønsker dette. I slike tilfeller 

kan det gjøres unntak fra den absolutte tidsfristen på ett år.112 Loven spesifiserer ikke 

hvordan slike ønsker nærmere skal vurderes. Av retningslinjene fremgår det at det 

skal være tale om unntakstilfeller, og at det må foreligge «særlige grunner», uten at 

det utdypes hvilke grunner det kan være tale om. Det fremgår imidlertid at fengselet 

skal vurdere om det foreligger alternative tiltak, som for eksempel overføring til 

annen avdeling eller fengsel. Det problematiseres imidlertid ikke at et ønske om 

                                                        
109 Se dog Ot. Prp. (2000-2001), som synes å forutsette at det må være tale om akutte bygnings- eller 

bemanningsmessige forhold.  

110 Prop. L 135 (2010-2011), s. 193 flg. 

111 Se Grunnprinsipp pkt. 4.  
112 Jf. § 37 (4) siste setning. 



34 

 

fortsatt isolasjon kan skyldes trusler fra andre innsatte, eller sosial tilbaketrekning 

som resultat av langvarig isolasjon.  

4.3 Isolasjon ved disiplinærbrudd – strgjfl. § 39 

Etter strgjfl. § 39 kan kriminalomsorgen utelukke en fange fra fellesskapet inntil 24 

timer, dersom det er «sannsynlig» at innsatte har begått handling som kan føre til 

reaksjon etter § 40 annet ledd bokstavene c, d og e. Henvisningen innebærer at det 

må være tale om en handling der det er aktuelt å reagere enten med tap av 

begunstigelse, utelukkelse fra fritidsfellesskapet eller andre fritidsaktiviteter, eller tap 

av adgang til permisjon inntil fire måneder.  

Hvilke konkrete handlinger som gir kriminalomsorgen adgang til å ilegge slike 

reaksjoner, fremgår verken av bestemmelsen, tilhørende forskriftsbestemmelse eller 

retningslinjer. Av § 40 (1) fremgår at reaksjonene i andre ledd kan ilegges «dersom 

innsatte forsettlig eller uaktsomt har brutt reglene for ro, orden og disiplin eller 

forutsetninger og vilkår fastsatt i eller i medhold av denne loven.» Denne 

formuleringen må anses å omfatte både bestemmelser gitt i 

straffegjennomføringsloven, forskriften, retningslinjene, interne bestemmelser og 

vilkår som er stilt i forbindelse med permisjoner. Virkeområdet favner åpenbart 

svært vidt, og gir lav forutsigbarhet for den enkelte. Eksempler på adferd som trolig 

vil kunne møtes med reaksjon er rusmiddelbruk, slåssing, trusler, brudd på 

permisjonsvilkår og skadeverk. Innenfor lovens rammer er Kriminalomsorgen 

dessuten tillagt en vid skjønnsmargin med hensyn til valg av reaksjon. 

Retningslinjene fastsetter at hensyn til forutberegnelighet og likebehandling skal 

tillegges stor vekt, samtidig som individuelle forhold kan gi differensierte reaksjoner. 

Basert på lovverket slik det fremstår i dag, synes det likevel klart at disse hensynene 

ikke er skikkelig ivaretatt.  

Det fremgår heller ikke av lovteksten hva som er formålet med bestemmelsen. I et 

menneskerettslig perspektiv er en formålsangivelse i lovteksten trolig et absolutt 

minstekrav. Det fremgår riktignok av retningslinjene at slik utelukkelse er særlig 

aktuelt i forebyggende øyemed, eller når det er behov for umiddelbar reaksjon på 

uønsket atferd.  

NI har forståelse for at det er behov for en viss fleksibilitet når det gjelder bruk av 

reaksjoner. Likevel mener NI at norske myndigheter ved å vedta så ubestemte vilkår 

for anvendelse har tillagt fengselsmessige hensyn for stor vekt på bekostning av 

fangenes rettssikkerhet.      

4.4 Isolasjon på særlig avdeling – strgjfl. § 17 (2) 

Fellesskapet i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå eller ressursavdeling, «kan 

helt eller delvis begrenses av hensyn til ro, orden og sikkerhet, eller dersom hensynet 

til innsatte selv eller andre innsatte tilsier det, og det ikke fremstår som et 

uforholdsmessig inngrep.» 
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Ordlyden tyder på at det er en svært vidtgående skjønnsmessig adgang til å benytte 

isolasjon overfor fanger på slike avdelinger. I likhet med lovens § 37 (1) bokstav e) 

gjør henvisningen til ro, orden og sikkerhet det vanskelig å se for seg hvordan en 

effektiv etterprøving skal kunne foregå. Det er videre verdt å merke seg at mens § 37 

(1) fastsetter at isolasjon må være «nødvendig» for å opprettholde ro, orden og 

sikkerhet, fastsetter § 17 (2) i stedet at fellesskapet helt eller delvis kan begrenses «av 

hensyn til» disse formålene. Det er naturlig å forstå dette slik at terskelen senkes 

ytterligere.  Hva som i et gitt tilfelle ligger i at «hensynet til innsatte selv eller andre 

innsatte tilsier det», må også sies å være særdeles vagt formulert.  

Bestemmelsen synes å være bygget opp slik at det er fellesskap med andre innsatte 

som krever begrunnelse når det gjelder fanger i særlige avdelinger.113 Slike innsatte 

skal for øvrig ikke ha fellesskap med innsatte fra andre avdelinger.114 EMD har i sin 

praksis påvist krenkelse av artikkel 3 i flere tilfeller der isolasjon benyttes på en 

rutinemessig måte, uten at fangens status som farlig er knyttet til faktiske hendelser i 

fengselet.115 Fanger på avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå underlegges generelt 

et vesentlig mer restriktivt kontrollregime enn ved ordinær lukket soning. I noen 

tilfeller kan innsettelse på slik avdeling i realiteten innebære hel isolasjon, fordi det 

ikke finnes andre innsatte på avdelingen.    

De eneste reelle skranker denne bestemmelsen kan sies å oppstille, er at tiltaket ikke 

må fremstå som et «uforholdsmessig inngrep». Dette forutsetter at det må være en 

rimelig balanse mellom de fengsels- og sikkerhetsmessige hensyn som begrunner 

inngrepet, og dets konsekvenser overfor den enkelte fange. Bestemmelsens plassering 

i § 17 (2) samt at disse fangene uttrykkelig unntas fra anvendelsesområdet til § 37, 

innebærer dessuten at lovens øvre tidsbegrensning på ett år ikke gjelder i disse 

tilfellene.116  

En utvidet adgang til å innskrenke fellesskapet ved disse avdelingene er begrunnet i 

at det må tas spesielt hensyn til sikkerheten, sammensetningen av de innsatte og de 

innsattes spesielle behov. De potensielt skadelige effektene av langvarig isolasjon skal 

i stedet kompenseres med forsterket kontakt med tilsatte og utvidet 

aktivitetstilbud.117 Det er imidlertid uheldig at det ikke oppstilles mer presise 

angivelser hva angår minstekrav på dette punktet. NI betviler ikke at enkelte fanger 

har svært avvikende adferd, og at flere kan være både uberegnelige og vanskelige å 

håndtere. Samtidig er det viktig å understreke at det er tale om en vidtgående 

begrensning i fangenes mulighet til å ha meningsfull sosial kontakt med andre, og at 

risikoen for permanente skader øker ved langvarig isolasjon. Den uvisshet de innsatte 

utsettes for ved at isolasjonens varighet ikke er tidsavgrenset, bidrar trolig til å øke 

                                                        
113 Forskrift 22. februar 2002 nr. 183 til lov om straffegjennomføring, § 6-3(2). 

114 Forskriften § 6-3(1).  

115 Piechowitz v. Poland, klagenr. 20071/07; Horych v. Poland, klagenr. 13621/08, se kap. 2.2.  
116 Jf. også forskriften § 6-3 (3). 

117 Kriminalomsorgens retningslinjer pkt. 6.7, og Forskrift 5. mars 2004 nr. 481 om gjennomføring av 

særreaksjonen forvaring, § 13 (2) siste punktum.    
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denne risikoen. Det tilsynelatende ubegrensede spillerommet fengslene har til å 

bruke isolasjon etter § 17 (2), avdekker et behov for styrkede rettssikkerhetsgarantier.  

Etter NIs syn er de vilkår som er oppstilt i § 17 (2) gitt en så vag utforming at fangene 

ikke i rimelig utstrekning settes i stand til å forutse hvilke reaksjoner deres opptreden 

kan møtes med. Innvendingene gjelder både skjønnsmessig adgang til utelukkelse, 

manglende tidsmessige skranker og manglende angivelse av minstekrav for 

aktivitetstilbud og sosial kontakt.  

4.5 Er lovens utforming i samsvar med menneskerettslige 

krav til klar lovhjemmel? 

Gjennomgangen ovenfor viser at flere av bestemmelsene i 

straffegjennomføringsloven gir en svært vid og skjønnsmessig adgang til å isolere 

fanger.  

Svært skjønnspregede vilkår 

Bekymringene kan for det første knyttes til at bestemmelsene inneholder svært 

skjønnspregede vilkår, som fremstår som vanskelige å etterprøve i praksis. Dette 

gjelder i varierende grad alle de beskrevne hjemlene ovenfor, men kanskje i særlig 

grad når det gjelder adgangen til forebyggende isolasjon etter § 37 og isolasjon på 

ressursavdelinger og avdelinger med særlig høyt sikkerhetsnivå etter § 17 (2). I begge 

tilfeller kan fanger isoleres i overensstemmelse med et formål om «ro, orden og 

sikkerhet» i fengselet. NI anser at disse formuleringene er i strid med CPTs 

anbefalinger om presis utforming av lovhjemler for isolasjon, og kanskje også 

lovskravet slik det praktiseres av EMD.  

Manglende formålsangivelse 

Videre hefter det svakheter ved utformingen av lovhjemmel for umiddelbar isolasjon 

etter § 39, idet bestemmelsen ikke engang inneholder en tydelig angivelse av formålet 

med inngrepet. Dette synes å støte an mot de minstekrav EMD oppstiller i medhold 

av lovskravet. Det kan for øvrig nevnes at CPT i sin siste rapport til norske 

myndigheter reiste spørsmål om begrunnelsen for å ha en slik bestemmelse. Som vist 

over, er anvendelse av bestemmelsen dessuten koblet til mistanke om brudd på svært 

uklart definerte regler.           

Ubestemte eller svært vide tidsrammer for bruk 

En annen bekymring er at lovhjemlene for isolasjon ikke gir tilstrekkelig 

forutberegnelighet med hensyn til inngrepets varighet. Isolasjon etter § 17 (2) er ikke 

underlagt noen tidsmessige skranker, utover at tiltaket ikke må være uforholdsmessig. 

Dette synes å stå i motsetning til De europeiske fengselsreglenes regler om tydelig 

regulering av varighet for ekstra sikkerhetstiltak. Selv om flere av de beskrevne 

lovhjemlene har bestemmelser om innrapportering til overordnet forvaltningsnivå, 



37 

 

gjør lovhjemlenes vage utforming det usikkert hvor effektiv slik kontroll kan være. 

Dessuten kan det innvendes at den alminnelige øvre tidsrammen på ett år er svært 

vid.       

NI erkjenner at skjønnspregede lovhjemler til en viss grad er uunngåelig, fordi 

forvaltningen må kunne skjøtte sin virksomhet på en effektiv måte. Det følger 

imidlertid av det som er sagt ovenfor at forvaltningens skjønnsmargin skal begrenses 

betraktelig der det er tale om alvorlige inngrep overfor individer. NI mener at 

myndighetene ved utforming av lovhjemlene om isolasjon, ikke har tatt tilstrekkelig 

hensyn til fangenes rettssikkerhet. Samtlige tre bestemmelser har etter NIs 

oppfatning problematiske sider mot de krav om klar lovhjemmel som følger av 

menneskerettslige krav. På denne bakgrunn oppfordrer NI norske myndigheter til å 

utrede en endring av lovverket, der det i større grad tas hensyn til fangenes 

rettssikkerhet.   

5. SAKSBEHANDLINGSREGLER VED BRUK AV 

ISOLASJON 

5.1 Problemstilling  

Problemstillingen i dette kapittelet er om de norske saksbehandlingsreglene ved bruk 

av isolasjon ivaretar de menneskerettslige kravene til rettssikkerhet. 

Menneskerettighetene oppstiller krav om at det finnes betryggende 

saksbehandlingsregler ved bruk av isolasjon. Disse kravene omfatter hvilke personer 

som kan beslutte isolasjon, hvilke prosedyrer disse personene skal følge, fangens rett 

til å fremme sin sak som del av prosedyren og til å få en begrunnelse for inngrepet. 

Disse rammene følger særlig av EMK artikkel 3 og CPTs anbefalinger, og er beskrevet 

i rapportens kapittel 2. 

På bakgrunn av de menneskerettslige rammene drøfter kapittel 5.2 

straffegjennomføringsloven § 6 om personell kompetanse og § 7 om dokumentinnsyn 

og begrunnelse. NIs konklusjoner fremgår av kapittel 5.3. 

5.2 Sakbehandlingsregler ved bruk av isolasjon i Norge 

5.2.1 Hvem kan fatte vedtak om isolasjon? 

Det er det enkelte fengsel som treffer avgjørelser etter straffegjennomføringsloven 

med mindre loven uttrykkelig sier at regionalt nivå har vedtaksmyndighet.118 Ifølge 

retningslinjene er hovedregelen at lederen av fengselet, eller den han bemyndiger, 

treffe vedtak i enkeltsaker i første instans.119  Lederen kan derfor delegere 

myndigheten til en inspektør, førstebetjent mv. I avdelinger med særlig høyt 

                                                        
118 Jf. lovens § 6. 

119 KSFs Retningslinjer pkt. 2.2.  
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sikkerhetsnivå er det imidlertid alltid lederen, eller den han bemyndiger, som må 

treffe vedtak.  

Enkelte isolerende inngrep anses så alvorlige at regionalt nivå må treffe 

avgjørelsen.120 Dette er tilfelle ved hel isolasjon som overstiger 14 dager etter § 37 (4), 

og ved isolasjon ved bruk av sikkerhetscelle over 3 døgn etter § 38 (4). Direktøren 

står ansvarlig, og bestemmer hvem som treffer avgjørelsen på hans vegne.  

Disse kravene til personell kompetanse er i tråd med CPTs anbefalinger. NI påpeker 

likevel at det kan være grunnlag for å spesifisere hvem som har kompetanse til å fatte 

slike vedtak direkte i loven, i stedet for dagens generelle henvisning til 

«Kriminalomsorgen».   

5.2.2 Regler for innrapportering  

Når det gjelder vedtak om isolasjon som forebyggende tiltak etter strgjfl. § 37, gjelder 

særlige regler for innrapportering av langvarige inngrep. Fordi reglene er en sentral 

del av Kriminalomsorgens etterfølgende kontroll, er dette beskrevet i rapportens 

kapittel 7.   

5.2.3 Manglende kontradiksjon  

På forvaltningsrettens område er kravet til en kontradiktorisk saksbehandling et 

grunnleggende krav. Kravet om kontradiksjon innebærer at forvaltningen må gi 

parter som berøres av deres myndighetsutøvelse en mulighet for å forsvare sine 

interesser. En forutsetning for et effektivt forsvar er at den det gjelder får informasjon 

om hva saken dreier seg om. Av forvaltningsloven følger det da også at vedkommende 

som hovedregel har rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter, og til å få en 

tilstrekkelig begrunnelse. 

Etter strgjfl. § 7 gjelder saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven også for 

Kriminalomsorgen. Fangene har derfor som hovedregel rett til å få vite innholdet i 

dokumenter som ligger til grunn for en avgjørelse i en konkret sak der vedkommende 

regnes som part i saken.121 En avgjørelse om isolasjon er et enkeltvedtak, og skal som 

hovedregel begrunnes.122 Begrunnelsen skal vise til de rettsregler og faktiske forhold 

vedtaket bygger på. De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av 

forvaltningsmessig skjønn, bør også nevnes.123  

Straffegjennomføringsloven har imidlertid egne regler som i vesentlig grad begrenser 

fangenes rett til dokumentinnsyn og begrunnelse. Etter lovens § 7 bokstav c har «[e]n 

part ikke krav på innsyn i et dokument som inneholder opplysninger som det av 

hensyn til en annen person må anses utilrådelig at parten får kjennskap til. Parten 

har heller ikke krav på å gjøre seg kjent med opplysninger i et dokument dersom 

                                                        
120 § 6 (2). 

121 Fvl. § 18 (1). 
122 Fvl. § 24.  

123 Fvl. § 25.  
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innsyn er utilrådelig på grunn av sikkerhetsmessige hensyn, eller av hensyn til 

etterforskning av straffbare forhold.» Videre fremgår det av § 7 bokstav d at kan det 

gjøres unntak fra begrunnelsesplikten «hvis begrunnelsen vil røpe opplysning som er 

unntatt fra adgangen til innsyn etter bokstav c».   

NI erkjenner at de særlige sikkerhetshensyn som gjør seg gjeldende i fengsel kan 

nødvendiggjøre visse begrensninger i tilgangen til informasjon. Dersom en fange 

isoleres som følge av opplysninger fra en annen fange, kan det være nødvendig å 

holde slik informasjon hemmelig for å beskytte vedkommende. CPT har som vist 

erkjent at det unntaksvis er adgang til å holde tilbake informasjon for å beskytte en 

tredjepart eller av sikkerhetsrelaterte grunner.124   

NI mener imidlertid at unntaksbestemmelsene er så vidt formulert at den gjør 

fangens rett til innsyn og begrunnelse tilnærmet illusorisk.  En unntaksadgang i 

tilfeller der dette «anses utilrådelig» av hensyn til en annen person, etablerer en 

svært lav terskel for nektelse. Tilsvarende gjelder for unntaksadgangen fordi det «er 

utilrådelig av sikkerhetsmessige hensyn». Heller ikke KSFs veileder om 

saksbehandlingen inneholder presiseringer om terskelen for å unnta slik 

informasjon.125   I lovproposisjonen fremgår det at lovendringen innebar en betydelig 

utvidet adgang til å begrense dokumentinnsyn og begrunnelser, uten at dette ble 

problematisert i særlig grad.126  

I en fengselskontekst, der Kriminalomsorgen kan vedta en rekke inngripende tiltak 

overfor fangene, er muligheten til å få informasjon om hva som er bakgrunnen for 

vedtakene sentral for at de innsatte skal ha reell mulighet til å forsvare sine interesser. 

For det første vil tilstrekkelig informasjon gjøre det mulig for fangene vurdere om det 

kan være grunnlag for å klage på avgjørelsen.127 En begrunnet avgjørelse vil dessuten 

kunne bidra til at fangen innfinner seg med inngrepet. For det andre kan en plikt til 

begrunnelse ansvarliggjøre og bevisstgjøre den vedtaksansvarlige, slik at 

«samlebåndsavgjørelser» unngås. En fullgod begrunnelse er dessuten avgjørende for 

at klageinstansene skal kunne vurdere inngrepets lovmessighet og om rammene for 

skjønnsutøvelsen er overholdt.128  

Straffegjennomføringslovens særlige unntaksregler betyr altså at sentrale 

opplysninger kan holdes tilbake og begrunnelse for vedtaket kan utelates. Etter NIs 

oppfatning bør adgangen til å unnta informasjon være en ukurant sak, knyttet til å 

unngå en faresituasjon, eller der det er snakk om sensitive opplysninger som kan 

                                                        
124 Se kap. 2.3.  

125 Veiledning om Saksbehandlingsreglene i Forvaltningsloven og Straffegjennomføringsloven § 7, pkt. 3.7 og 

4.2.  

126 Ot.prp. nr. 5 (2001-2002), s. 55 flg.  

127 Storvik (2011), s. 84. 
128 Et illustrerende eksempel på dette er Rt. 2006 s. 1300, i en sak som gjaldt prøving av vedtak om plassering 

av en innsatt i fengselsavdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå. Vesentlige deler av grunnlaget for vedtaket var 

holdt hemmelig for fangen etter strgjfl § 7 bokstav c og d, og for domstolene etter tvistemålsloven § 204 nr. 2 

ved sak om prøving av vedtakets lovlighet. Høyesterett fant at det ikke forelå noen rett til innsyn eller plikt til å 

begrunne vedtaket. 
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skade fangen selv eller en annen person.129 På denne bakgrunn mener NI at de vide 

unntaksmulighetene strider mot de krav som følger av EMDs praksis og CPTs 

anbefalinger.       

5.3 Ivaretar saksbehandlingsreglene menneskerettslige krav 

til rettssikkerhet?  

Redegjørelsen viser at straffegjennomføringsloven har betryggende regler for 

personell kompetanse, og at det finnes et innrapporteringssystem som kan bidra til å 

sikre begrenset bruk av de vage og skjønnsmessige hjemlene for isolasjon.  

Loven inneholder imidlertid særlige saksbehandlingsregler som i vesentlig grad 

uthuler de grunnleggende rettssikkerhetsgarantiene som følger av forvaltningsloven. 

Unntaksreglene innebærer at fengslene er gitt en svært vid adgang til å treffe vedtak 

om isolasjon uten at fangen får innsyn i opplysningene som begrunner inngrepet. 

Fangenes muligheter til å ivareta sine interesser overfor fengslene er således sterkt 

begrenset. NI mener at norske myndigheter bør vurdere å innsnevre 

unntaksadgangen, på bakgrunn av de menneskerettslige krav som oppstilles for 

saksbehandlingen i saker om isolasjon.   

6. BRUK AV ISOLASJON   

6.1 Problemstilling 

Problemstillingen i dette kapittelet er om bruken av isolasjon er et problem i Norge, i 

lys av de menneskerettslige rammene.  

Menneskerettslige rammer setter strenge krav til bruken av isolasjon i praksis. Slike 

rammer innebærer at isolasjon bare skal brukes i ekstraordinære tilfeller, som en 

siste utvei og for et kortest mulig tidsrom, og i den sammenheng oppstilles krav både 

til soningsforholdene, inngrepets strenghet og varighet, formålet og virkningen 

inngrepet har på den enkelte, og til hvordan lovens rettssikkerhetsgarantier fungerer 

i praksis. Det stilles strengere krav jo mer alvorlig og inngripende isolasjonen er, og 

isolerte personers helse skal ivaretas gjennom tilstrekkelig stimuli og meningsfull 

sosial kontakt. De menneskerettslige rammene for bruk av isolasjon er trukket opp 

etter EMK artiklene 3 og 8, CPTs anbefalinger og De europeiske fengselsreglene pkt. 

53.1 og 53.6. Disse rammene er beskrevet i rapportens kapittel 2.  

På bakgrunn av de menneskerettslige rammene vurderer kapittel 6.2 – 6.7 bruken av 

straffegjennomføringslovens regler om isolasjon som forebyggende tiltak etter § 37, 

isolasjon ved disiplinærbrudd etter § 39, og isolasjon på særlig avdeling etter § 17 (2). 

NIs konklusjon fremgår av kapittel 6.8. Vurderingen er foretatt på bakgrunn av 

innsamlede kilder.   

                                                        
129 Sml. Storvik (2011) s. 81.  
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6.2 Statistikk 

6.2.1 Manglende offentlig tilgjengelig statistikk 

Det største problemet med å vurdere norsk fengselspraksis er at statistikk om bruken 

av fengselsbesluttet isolasjon ikke er tilgjengelig for allmenheten. 

Rettshjelpsorganisasjoner har i en årrekke etterspurt at myndighetene fremlegger tall 

for bruk av slik isolasjon. Stortingets justiskomité etterlyste på 90-tallet tall som viser 

hvor ofte og hvor lenge isolasjon ble benyttet, om det var variasjoner mellom 

fengslene samt grunnlagene for isolasjon.130 Slik statistikk er fortsatt ikke offentlig 

tilgjengelig, med unntak av isolasjon i sikkerhetscelle etter § 38.131 Andre har påpekt 

det bemerkelsesverdige ved at justissektoren, som på de fleste områder offentliggjør 

detaljert statistikk om sin virksomhet, har vært så lite opptatt av å holde oversikt over 

omfanget av et så alvorlig inngrep som isolasjon.132   

Internasjonale overvåkingsorganer har gjentatte ganger kritisert Norge for 

manglende oversikt over isolasjonsbruken.133 I Norges 7. rapportering til FNs 

torturkomite etterspurte komiteen «updated detailed statistics on the use of solitary 

confinement and the number of days spent on solitary confinement.” I statsrapporten 

fra 2011 svarte norske myndigheter at Kriminalomsorgens IT-system for tiden ikke 

gjør det mulig å fremskaffe detaljert statistikk over fengselsbesluttet isolasjon, men at 

dette anses som bekymringsfullt og at det skal følges opp.  

6.2.2 Innhentet statistikk mv. 

NI har likevel fått tilgang på årsstatistikker vedrørende bruken av lovens §§ 37 og 39 

for perioden 2009-2011.134 Statistikken oppgir det totale antall vedtak etter disse to 

bestemmelsene per år, fordelt på de enkelte fengsler og regioner. Tallene viser også 

om vedtakene er ilagt straffedømte, varetektsfanger eller forvaringsdømte.  

Forebyggende isolasjon etter strgjfl. § 37 (1) bokstav e) viser seg å stå i en særstilling 

når det gjelder omfanget av isolasjon i fengslene. En gjennomgang av årsstatistikken 

for 2011 viser at det er registrert totalt 2492 slike vedtak som anses nødvendig «av 

hensyn til ro, orden og sikkerhet», mot 265 vedtak samlet for alle de andre 

grunnlagene etter § 37 (1) bokstav a)-d). Enkelte fengsler bruker også isolasjon etter 

bokstav e) i vesentlig større utstrekning enn andre. Dette gjelder blant annet 

Ullersmo, Åna, Bergen, Oslo og Halden fengsel, som alle har registrert over 200 

                                                        
130 Innst S nr. 6 1998-99, spørsmål 25 [henvendelsen gjaldt anvendelsen av fengselsreglementets § 53.4, som 

svarer til dagens strgjfl § 37].  

131 KSFs årsstatistikk for 2009.  

132 Mikkel Haugerud, Isolasjon i norske fengsler, Materialisten 2/11 2011 [heretter Haugerud 2011], s. 42 flg ; 

Vårin Hellevik, Bruk av isolasjon i norske fengsler, utgitt som Juss-buss Stensilserie nr. 84, 2001 [heretter 

Hellvik 2001], kap. 8.2.   

133 Se bl. a. FNs menneskerettskomités anbefalinger, november 2011, CCPR/C/NOR/CO/6, avsnitt 11; FNs 

torturkomités anbefalinger november  2007, CAT/C/NOR/CO/5, avsnitt 8 og CPTs anbefalinger til Norge 

desember (CPT (20011) 70) avsnitt 71-85. 

134 Statistikken er tilsendt fra Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS).  
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vedtak i 2011. Dessuten viser tallene at isolasjon av varetektsfanger utgjør nesten en 

tredjedel (843) av det totale antall registrerte vedtak etter § 37 (1) bokstav a)-e).   

En gjennomgang av utviklingen i perioden fra 2009 til 2011, viser at det har funnet 

sted en økning på om lag 25 prosent i antall vedtak begrunnet i «ro, orden og 

sikkerhet», uten at dette kan forklares med mindre bruk av de øvrige 

hjemmelsgrunnlagene. Tallene avslører også en markert økning i antall vedtak i 

enkelte fengsler: Trondheim, Tromsø og Ullersmo fengsler har hatt en dobling av 

antallet slike vedtak. I Halden fengsel ble det registrert 99 vedtak etter bokstav e) i 

2010, mens tallene for 2011 er 281. Bergen fengsel fremstår som et unntak, der har 

bruken gått ned fra 281 til 203. 

Videre viser tallene at fanger ble utelukket av bygnings- eller bemanningsmessige 

grunner i 449 tilfeller i 2011. Her varierer tallene betraktelig i de ulike fengslene, og 

over halvparten av vedtakene er registrert ved Ringerike. Varetektsfanger utgjør over 

halvparten (254) av det registrerte antallet utelukkelser på dette grunnlaget.   

Selvvalgt isolasjon registreres separat, det var totalt 276 vedtak i 2011, hvorav 

varetektsfanger utgjør om lag en fjerdedel (68) av disse. Det er store variasjoner 

mellom fengslene, og hele 141 av vedtakene er registrert i Åna fengsel. Tilsvarende 

gjelder for registrerte vedtak etter § 39 om umiddelbar utelukkelse. Mens det totale 

antall registrerte vedtak lå på litt over 200, hvorav nesten halvparten (90) er 

varetektsfanger, varierer bruken mye mellom fengslene. Fengslene i Oslo og Halden 

synes å ha en tradisjon for bruk av § 39, mens dette bare unntaksvis skjer på Ila og 

Ullersmo.  

Fra 2009 til 2011 er antall utelukkelser av bygnings- eller bemanningsmessige 

grunner halvert, og også antall registrerte tilfeller av selvvalgt isolasjon har gått 

betydelig ned.   

Til sammenlikning fremstår omfanget av forebyggende isolasjon atskillig lavere i 

Danmark, hvor også den totale fangebefolkningen ligger noe over den norske. Med en 

fangebefolkning på ca. 4000 er det de siste ti årene årlig blitt registrert mellom 600-

800 tilfeller i Danmark.135 I Danmark benyttes riktignok isolasjon som 

straffereaksjon i stor utstrekning, med nesten 2700 vedtak i 2009. Etter 

ikrafttredelsen av straffegjennomføringsloven er det ulovlig å benytte isolasjon som 

disiplinærreaksjon i Norge, med unntak av umiddelbar utelukkelse i 24-timer etter § 

39, og inntil 20 dagers delvis isolasjon som reaksjon etter § 40. Det faktum at antall 

forebyggende isolasjonsinngrep i Norge er omtrent like høyt som antall vedtak om 

isolasjonsstraff i Danmark, kan tyde på at det har utviklet seg en praksis i Norge der 

tiltaket i realiteten praktiseres som straff.      

Tallmaterialet ovenfor må trolig også forstås på bakgrunn av andre forhold, en 10 

prosent vekst i fangebefolkningen, og en tendens til økning av vold og trusler mot 

                                                        
135 Engbo & Smith (2012), s. 142.  
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ansatte i den samme perioden samt variasjoner i fangeprofilen blant de ulike 

fengslene.136 En voksende andel utenlandske fanger kan også være en del av 

forklaringen, ved at det oppstår problemer med kommunikasjon, eller vansker med å 

tilpasse seg norske regler. Det er vanskelig å si noe sikkert om, eller i hvilken grad, 

økningen kan tilskrives slike forhold. Likevel er det urovekkende at det desidert 

vanligste grunnlaget for isolasjon er det særdeles vage vilkåret om at det anses 

nødvendig av hensyn til «ro, orden og sikkerhet». Etter NIs syn kan dette tyde på at 

Kriminalomsorgen benytter isolasjon som virkemiddel ved mindre alvorlig, 

avvikende atferd.   

Det er en svakhet med de overnevnte årsstatistikkene at de ikke skiller mellom hel 

eller delvis isolasjon, og ikke angir varigheten av hvert enkelt vedtak. Når det gjelder 

bruk av forebyggende isolasjon etter § 37, er de lokale fengslene pålagt å rapportere 

inn til regionalt nivå alle hele utelukkelser som overstiger 14 dager, og alle delvise 

utelukkelser som overstiger 30 dager. NI kontaktet de seks fengselsregionene med 

forespørsel om tallmateriale som viste antall innmeldte vedtak som oversteg disse 

tidsfristene. I et felles brev opplyste regionene at slikt tallmateriale verken finnes 

offentlig tilgjengelig eller internt i Kriminalomsorgen.137 

NI har i etterkant foretatt søk i Offentlig postjournal på antall innrapporteringer til 

KSF fra fengselsregionene om utelukkelse som overstiger 42 dager etter § 37.138 

Dokumentene, som er avskjermet, er påført et saksnummer som representerer en 

enkeltfange. Søket indikerer at totalt 29 fanger ble underlagt isolasjon som oversteg 

42 dager i 2011. Det fremgår av dokumentenes tittel at enkelte fanger har fått 

forlenget den allerede meget langvarige isolasjonsperioden utallige ganger i etterkant. 

Et dokument bærer tittelen «vedtak om hel utelukkelse 11. gang jfr strgjfl § 37 1 ledd 

bokstav b og e».139 En annen fange synes å ha sittet nesten sammenhengende isolert 

fra mars til desember 2011.140  

6.3 Tidligere undersøkelser 

Det finnes få undersøkelser av norsk praksis når det gjelder fengselsbesluttet 

isolasjon. Norske myndigheter har tilsynelatende ikke vært særlig opptatt av denne 

problemstillingen, og har etter det NI erfarer aldri gjennomført noen helhetlig 

praksisgjennomgang. Til sammenlikning har danske myndigheter to ganger de siste ti 

årene gjennomgått lovverk og praksis med sikte på å få ned bruken av 

fengselsbesluttet isolasjon.141  

                                                        
136 E-post fra Ragnar Kristoffersen /v KRUS, 11. mai 2012.  

137 Brev fra Kriminalomsorgen region øst, 9. mai 2012. Ref.nr. 201209522-3.  NI fikk det samme svaret fra 

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning, jf. e-post fra avdelingsdirektør A. Skulberg 27. mai 2012.  

138 Rapporteringsplikten følger av lovens § 37 (4) og (5).  

139 Saksnr. 2011/05624 , dok nr. 10 17.10.2011  Fra: Kriminalomsorgen region sør. 

140 Saksnr. 2011/02901, dok.nr. 1-16, i tidsrommet 29.03.2011 - 16.12.2011 Fra: Kriminalomsorgen region sør.   

141 Kriminalforsorgens arbeidsgruppe, Begrænsning af udelukkelse fra fællesskab og enrumsanbringelse af 

indsatte, 1. september 2010, Se også arbeidsgruppe- rapport av desember 2001.  
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Den grundigste studien av praksis i senere tid ble gjennomført av Vårin Hellevik for 

Juss-Buss i 2001.142 Studien fant, utfra et representativt utvalg, at andelen fanger som 

utsettes for ulike isolerende tiltak i løpet av soningen var høy, og at den steg med 

dommens lengde. Nesten halvparten hadde vært utsatt for minst et isolerende tiltak i 

løpet av soningen, mens den tilsvarende andelen blant dem som hadde sonet mer enn 

to år var ¾.143 Hver fange hadde vært underlagt fengselsbesluttet isolasjon i 

gjennomsnitt 35 ½ døgn, mens omtrent fire prosent av fangene i utvalget hadde sittet 

isolert i over 100 døgn. Studien fant også at praksis varierte betydelig i de fire 

undersøkte fengslene, noe som ble forklart utfra forskjeller i fangesammensettingen, 

ulik praktisering av skjønnsmessige regler og ulik terskel for akseptert adferd i 

fengslene. De vanligste begrunnelsene for isolasjon var rusbruk, og konflikter med 

fanger eller ansatte. Fanger med psykiske lidelser og rusproblemer var 

overrepresentert blant dem som ble isolert 60 døgn eller mer - over halvparten hadde 

psykiske problemer, mens nesten 80 prosent hadde rusproblemer.  Studien fant også 

at fanger fra land utenfor Europa ble isolert oftere enn norske fanger på grunn av sin 

oppførsel.  

Advokatforeningen gjennomførte i 2008 en undersøkelse som viste at isolasjon også 

brukes overfor mindreårige som soner i fengsel.144 Undersøkelsen avdekket at av de ti 

mindreårige fangene på dette tidspunkt var blitt isolert for et lengre tidsrom, uten 

annet opphold enn én times lufting. Tre av barna hadde sittet isolert i tre måneder 

eller mer, og de øvrige hadde vært isolert i flere uker i strekk.  

En Fafo-rapport fra 2011 viste at mange funksjonshemmede fanger sonet under 

uverdige og integritetskrenkende forhold.145 For bevegelseshemmede førte 

manglende fremkommelighet i flere av fengslene til at de i praksis ble isolert på cellen, 

uten at dette hadde sammenheng med brudd på fengselsbetingelsene. Rapporten 

avdekket også andre svært kritikkverdige forhold, for eksempel hadde en fange etter 

egne opplysninger ikke fått dusje på seks måneder, mens en annen ikke hadde fått 

renset kateter på flere måneder.  

6.4 Internasjonal kritikk 

FNs overvåkingsorganer har i første rekke kritisert Norge for bruk av isolasjon under 

varetekt. Mindre oppmerksomhet omkring konkret bruk av fengselsbesluttet 

isolasjon, skyldes trolig at norske myndigheter ikke har kunnet gi oversikt over 

omfanget av praksisen, noe som er kritisert av flere av FNs ekspertkomiteer.  

                                                        
142 Hellevik (2001). Studien undersøkte innsamlet informasjon fra elektroniske fangejournaler og 

fangesaksmapper i papir, og undersøkte soningsforløpet i fire fengsler på Østlandet fra november 1999 til juni 

2000. Studier av tallmaterialet ble også supplert av intervjuer med tolv fanger. 
143 Isolerende tiltak omfattet beslutninger etter den gamle fengselsloven om eneromsrefselse (nå opphevet), 

fritidsrefselse, forebyggende isolasjon og øyeblikkelig isolasjon i disiplinærøyemed.    

144 Undersøkelsen er referert i Supplerende rapport 2009 – til Norges fjerde rapport til FNs barnekomité for 

barnets rettigheter, avgitt av Forum for barnekonvensjonen, s. 34.  

145 Hilde Haualand, Straffet og isolert – Innsatte med funksjonsnedsettelser i norske fengsler, Fafo-rapport nr. 

2011:01, januar 2011.  
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CPT, som har besøkt Norge til sammen fem ganger, har ofte uttrykt bekymring for 

bruk av isolasjon etter sine besøk i norske fengsler. I 1993 fant komiteen flere fanger 

med alvorlige psykiatriske plager etter langvarig isolasjon.146 I neste rapport anbefalte 

komiteen norske myndigheter å være mer forsiktige med hensyn til bruk av isolasjon, 

herunder utarbeide detaljerte retningslinjer for å sikre at isolerte fanger får 

meningsfull aktivisering og tilstrekkelig sosial kontakt. 147 I 1999 påviste komiteen nok 

en gang alvorlige skadevirkninger på grunn av isolasjon.148  

Komiteen besøkte i 2005 Ila fengsel, Ringerike fengsel og Trondheim fengsel. I 

rapporten fra besøket uttrykte CPT igjen sterk bekymring over praktisering av 

isolasjon.149 Komiteen anså at soningsregimet for fanger på flere av Ringerikes 

avdelinger var særlig dårlig. Dette gjaldt blant annet nyankomne og fanger underlagt 

fengselsbesluttet isolasjon, som satt på cella i mer enn 22 timer om dagen. Det ble 

avdekket at en fange hadde sittet isolert i 77 dager etter at vedtaket hadde opphørt å 

gjelde, utelukkende begrunnet i manglende kapasitet. Dessuten fant komiteen at de 

tre fangene som satt på Ringerikes avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, hadde et 

ekstremt begrenset soningsregime. Komiteen fant at en av disse fangene hadde vært 

underlagt dette isolasjonsliknende regimet i nesten to år.  

Komiteens besøkte Norge sist i mai 2011.150 Den hadde generelt et godt inntrykk av 

soningsregimet i fengslene, men var kritiske til enkelte avdelinger i Skien og Bergen 

fengsel stort sett ble holdt innesperret på cellene sine. 151 Komiteen fant forholdene 

for mindreårige fanger i ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel svært positive, men viste 

til at en 15 åring som ikke fikk plass her, hadde sittet i ordinært fengsel i syv måneder, 

og ble underlagt isolasjon i helgene på grunn av manglende bemanning. 

Bemanningsproblemer var også årsaken til at en mindreårig i Oslo fengsel i praksis 

ble holdt innesperret på cellen i 22 timer i døgnet. Komiteen understrekte for øvrig 

viktigheten av at fanger som er underlagt isolasjon får daglig tilsyn av kvalifisert 

helsepersonell. På generelt grunnlag uttrykte komiteen skepsis til bruken av isolasjon 

som øyeblikkelig tiltak ved mistanke om disiplinærbrudd etter § 39, og etterspurte 

myndighetenes begrunnelse for denne praksisen.          

6.5 Nasjonal rettspraksis  

Norske domstoler behandler sjelden fengselssaker, men noen avgjørelser har handlet 

om isolerende tiltak. 

Enkelte underrettsavgjørelser viser at domstolene er forsiktige med å overprøve 

Kriminalomsorgens skjønnsutøvelse. Oslo tingrett avsa i 2002 en dom om en 
                                                        
146 CPT/Inf (94) 11. 
147 CPT/Inf (97) 11. 

148 CPT/Inf (2000) 15.  

149 CPT/Inf (2006) 14. 

150 Denne gangen besøkte CPT fengslene i Bergen, Bredtveit, Oslo og Skien. I tillegg undersøkte CPT spesifikt 

forholdene for mindreårige i Bjørgvin fengsel og Eidsberg, samt forholdene for forvaringsdømte på Ila 

forvarings- og sikringsanstalt. 

151 CPT/Inf (2011) 33. 
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saksøker innsatt i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå ved Ringerike fengsel, som 

etter et anslag mot fengselet ble ansett særlig rømningsfarlig.152 Han var domfelt flere 

ganger for grove forhold, blant annet for drap på en fengselstjenestemann i 

forbindelse med en rømning.  Han var i praksis underlagt isolasjon, da han var den 

eneste innsatte på avdelingen. Retten uttalte at høyrisikoplassering er «… en 

vurdering som ligger under fengselsforvaltningens skjønn, og som retten vil utvise 

forsiktighet med å overprøve.» Retten bemerket samtidig at det var tale om svært 

strenge soningsforhold og at et fortsatt langvarig opphold ved avdelingen ikke var 

tilrådelig. Retten vektla imidlertid at fengselet hadde iverksatt flere tiltak for å lette 

på dette, og det ble foretatt fortløpende vurderinger av hans helsetilstand. På denne 

bakgrunn fant retten at vedtaket var gyldig, og ikke i strid med EMK artikkel 3.  

Praksis viser også at domstolene, i likhet med fangene, kan nektes tilgang til 

fengselsinterne opplysninger, noe som vanskeliggjør en reell og effektiv prøving. I Rt. 

2006 s. 1300 prøvde Høyesterett et vedtak om plassering av en innsatt i 

fengselsavdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå. Vesentlige deler av grunnlaget for 

vedtaket ble vært holdt hemmelig for den innsatte etter straffegjennomføringsloven § 

7 bokstav c og d, og for domstolene etter tvistemålsloven § 204 nr. 2 ved sak om 

prøving av vedtakets lovlighet. Høyesterett kom til at det i dette tilfellet ikke var noen 

rett til innsyn eller plikt til å begrunne vedtaket.  

Rettspraksis viser dessuten at det ofte oppstår vanskeligheter i situasjoner der 

Kriminalomsorgen har underlagt varetektsfengslede isolasjon i medhold av 

straffegjennomføringsloven § 52. I praksis finnes det en del eksempler på at 

domstolene ikke anser at den siktede lenger kan holdes isolert etter 

straffeprosessloven § 186a. Kriminalomsorgen har imidlertid adgang til å underlegge 

den varetektsfengslede isolasjon etter straffegjennomføringslovens regler, jf. lovens § 

52. Ved vurderingen av fortsatt varetektsfengsling er domstolene i slike tilfeller 

henvist til å velge mellom løslatelse eller varetektsfengsling med isolasjon.   

I Rt. 2005 s. 140 behandlet Høyesteretts kjæremålsutvalg en sak om domstolsprøving 

av Kriminalomsorgens vedtak om overføring av en siktet (A) til en fengselsavdeling 

med særlig høy sikkerhet i en sak om fortsatt varetektsfengsling.153 Overføringen 

innebar i realiteten isolasjon, ved at den siktede ikke fikk ha kontakt med andre 

innsatte. A anførte at lagmannsretten hadde tolket bestemmelsene i 

straffeprosessloven om varetektsfengsling feil når den fant at rettslig kontroll av 

innholdet i et tvangsmiddel ikke kan prøves i forbindelse med fortsatt 

varetektsfengsel. Domstolenes prøving måtte ifølge ham omfatte alle vesentlige sider 

av frihetsberøvelsen, også overføring til avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå etter 

                                                        
152 TOSLO-2002-1580. Se også RG 1999 s. 717, der Oslo byrett prøvde gyldigheten av et vedtak om 

eneromsplassering etter den gamle fengselsloven. Byretten uttalte at fengselsloven § 16, som fastsatte regler for 

fellesskap i fengsel, gav fengselsmyndighetene relativt vide rammer for å plassere en innsatt på enerom, og at- 
fengselsfaglige begrunnelser måtte legges til grunn. Se imidlertid RG 2001 s. 450, der retten overprøvde 

Kriminalomsorgens skjønnsutøvelse.  

153 Rt. 2005 s. 140.  
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straffegjennomføringsloven. Kjæremålsutvalget uttalte at straffeprosessloven ikke 

kan forstås slik at tingretten har kompetanse til å prøve lovligheten av administrative 

vedtak. Saker om lovligheten av Kriminalomsorgens vedtak etter 

straffegjennomføringsloven måtte prøves av domstolene i søksmål etter 

tvistemålsloven. Retten skal likevel av eget tiltak prøve om tvangstiltaket etter sakens 

art og forholdene ellers vil være uforholdsmessig, jf. straffeprosesslovens § 170a jf. § 

184. I denne saken fant utvalget at varetektsfengslingen verken var unødvendig, eller 

at den innebar et uforholdsmessig inngrep etter straffeprosessloven. Fengslingen ble 

heller ikke ansett å være i strid med EMK art 5 nr. 4. 

I en sak fra Borgarting lagmannsrett i 2011, var en varetektsfange innsatt på Ila 

fengsel. Han ble av bygningstekniske årsaker underlagt forhold som tilsvarte 

fullstendig isolasjon etter straffeprosesslovens § 186a, uten at dette hadde støtte i et 

lovlig enkeltvedtak fra Kriminalomsorgen.154 Lagmannsretten fant at fengsling under 

slike forhold ville utgjøre et uforholdsmessig inngrep, og beordret den siktede løslatt, 

eller overført til ordinær varetektscelle med fellesskap.155        

6.6 Kritikk fra Sivilombudsmannen  

Sivilombudsmannen har i en del saker om isolasjon vært kritiske til 

Kriminalomsorgens praksis. Sak 2006/993 er et eksempel på at fanger isoleres fra 

fellesskapet etter § 37 (1) bokstav e på bakgrunn av bagatellmessige 

ordensovertredelser. Fangen hadde forsovet seg ved to anledninger, og ble delvis 

isolert fordi fengselet anså dette nødvendig av hensyn til ro, orden og sikkerhet. 

Ombudsmannen fant at vedtaket fremstod som strengt, og uttalte at «[s]pørsmålet 

om tiltaket var nødvendig for å opprettholde ro, orden og sikkerhet eller om andre og 

mindre inngripende tiltak var tilstrekkelig, ble ikke tilfredsstillende vurdert. Det kan 

stilles spørsmål om vedtaket var påvirket av kapasitetsproblemene ved den aktuelle 

avdelingen.» 

I sak 2011/510 avdekket ombudsmannen flere alvorlige rettssikkerhetsmessige 

mangler i en sak der en fange ble isolert i ca. 110 dager i Trondheim fengsel etter § 37 

(1) bokstav e). Isolasjonen opphørte først da fangen ble overført til sykehus for 

medisinsk behandling. Ombudsmannens fant ikke grunn til å kritisere det rettslige 

grunnlaget for isolasjonsvedtaket, men mente at begrunnelsen for vedtaket burde 

vært mer utførlig. Vedtaket knyttet ikke vilkårene opp mot kravet om nødvendighet, 

og det fremkom ikke uttrykkelig om vilkåret var oppfylt og hvorfor. Det fremkom 

heller ikke hvorvidt det var vurdert mindre inngripende tiltak som delvis isolasjon, 

fellesskap med enkeltfanger eller overflytting. Kriminalomsorgen ble også kritisert 

for flere brudd på straffegjennomføringslovens bestemmelser om rapportering til 

overordnet organ. Både fengselet eller regionen hadde brutt sin rapporteringsplikt, 

                                                        
154 RG 2011 s. 853.  

155 Se også TOSLO-2010-178484, der kriminalomsorgen hadde isolert en varetektsfange med grunnlag i ikke-

akutte bygningsmessige hensyn etter strgjfl § 37 (8) i tiden etter at de straffeprosessuelle isolasjonstiltakene var 

opphevet. Siktede ble beordret løslatt.    
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noe som blant annet medførte at det gikk 80 dager før regionen foretok en 

selvstendig vurdering av grunnlaget for isolasjonen. Dette skyldes dels at det lokale 

fengselet ikke hadde rapportert om isolasjon før etter 29 dager. Ombudsmannen 

aksepterte ikke at regionens begrunnelse for manglende rapportering – ferieavvikling 

og liten kontinuitet på saksbehandlersiden – kunne begrunne manglende 

overholdelse av rapporteringsplikten. Ombudsmannen uttrykte undring over 

regionens uttalelse om at rapporteringsbruddet «… ikke endret nevneverdig på 

realiteten for den innsatte», og understrekte at poenget med rapporteringsplikten er 

at et overordnet organ skal kunne foreta en selvstendig og objektiv vurdering av 

utelukkelsen. Ombudsmannen uttalte at disse omstendighetene utgjorde en klar 

krenkelse av de rettssikkerhetsgarantier fangen skulle ha etter loven. 

Ombudsmannen pekte videre på svakheter i regelverket om rapportering, idet det var 

uklart om fengslene måtte innrapportere hel utelukkelse til regionene utover 14 

dagers grensen i § 37 (4). På denne bakgrunn ble Kriminalomsorgen anbefalt å 

vurdere oppfølgingstiltak.156   

Ombudsmannen har også avdekket tilfeller der isolasjon har blitt benyttet av 

enkeltfengsler som et sparetiltak. Etter et besøk i Skien fengsel i 2007 tok 

ombudsmannen blant annet opp fengselets bruk av kollektiv innelåsing av fangene 

for å bøte på store budsjettmessige underskudd.157 Fengselet isolerte fangene i 

helgene fordi man da kunne klare seg med å ha mindre personale på vakt.  

Ombudsmannen uttalte at lovens § 37 (7), som tillater å begrense fellesskapet der 

«akutte bygningsmessige- eller bemanningsmessige forhold gjør det nødvendig», 

bare kan begrunne utelukkelse der fellesskap som følge av ekstraordinære 

omstendigheter ikke vil være sikkerhetsmessig forsvarlig. Ombudsmannen uttalte at 

«det kan derfor ikke kunne være adgang til å begrense de innsattes fellesskap med 

innsparingsbehov som begrunnelse», og at slike behov i tilfelle måtte løses ved 

«organisatoriske eller budsjettmessige skritt».  

I en annen sak fra 2007 hadde klageren i praksis vært utelukket fra fellesskapet helt 

eller delvis i nesten et år.158 Fangen hadde sonet en lang rekke dommer, blitt overført 

mellom fire ulike fengsler, og ble oppfattet som en vanskelig innsatt. Ombudsmannen 

uttrykte bekymring over den langvarige isolasjonen av denne fangen, og påpekte at 

fangers særlige behov måtte søkes ivaretatt, spesielt i perioder med langvarig 

isolasjon. På denne bakgrunnen ble Kriminalomsorgen oppfordret til å gi soningen 

innhold også for krevende innsatte. Sivilombudsmannen oppfordret 

Kriminalomsorgen til å arbeide videre med å forebygge uønsket atferd fra krevende 

innsatte, slik at langvarig isolasjon så langt som mulig kunne unngås. 

                                                        
156 Se også sak 2007/1589 (upublisert), som blant annet gjaldt delvis utelukkelse i ni måneder med manglende 

forhåndsvarsling.  

157 Sak 2007/894 

158 Sak 2007/1493 
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Etter et besøk til Kongsvinger fengsel høsten 2009 tok Sivilombudsmannen av eget 

tiltak opp et tilfelle av faktisk isolasjon av en funksjonshemmet fange.159. Her ble 

forholdene for en rullstolavhengig innsatt, som i realiteten var utelukket fra mye av 

fellesskapet, tatt opp med Kriminalomsorgen. Ombudsmannen konkluderte med at 

det var begrunnet tvil med hensyn til om den innsatte fikk oppfylt sin rett til 

fellesskap.  

6.7 Andre kilder 

Ifølge et styremedlem i fangeorganisasjonen KROM forekommer det stadig at enkelte 

fengsler strekker seg tvilsomt langt for å skjule den reelle isolasjonsbruken.160 Blant 

annet meldte flere innsatte om at isolasjonsavdelingen på Ila fengsel ble tømt kort tid 

før FNs torturkomité besøkte fengselet i 2007. Ifølge fanger som var til stede, ble 

isolasjonsavdelingen straks etter besøket igjen fylt opp. Videre hevdes det at det 

foregår en omfattende underrapportering av isolasjonsbruk i det elektroniske 

datasystemet KOMPIS. Som et tredje eksempel melder fanger om at såkalt 

fritidsisolasjon etter lovens § 40 (2) bokstav d, som er en reaksjon på disiplinærbrudd, 

i virkeligheten praktiseres som hel isolasjon. Dette foregår ifølge fangene ved at de 

ikke mottar tilbud om sysselsetting på dagtid, og dermed i praksis blir sittende 23 

timer i døgnet på cellen. Det nevnes også at det i praksis forekommer et tvilsomt 

samspill mellom domstols- og fengselsbesluttet isolasjon. Blant annet hevdes det at 

påtalemyndigheten, i samarbeid med fengslene, bruker de vage hjemlene i 

straffegjennomføringsloven til å omgå domstolens kjennelser om opphør av isolasjon.  

Flere strafferettsadvokater NI har vært i kontakt med, sier de kjenner igjen denne 

problematikken. Høyesterettsadvokat John Christian Elden opplever at fengslene 

opptrer som politiets forlengede arm ved at de bruker isolasjon etter 

straffegjennomføringsloven der retten ikke har gitt tillatelse etter strpl. § 186a.161 Han 

mener også at fengslene i noen tilfeller gjør dette på grunn av plassmangel. På 

generelt grunnlag uttaler Elden at det ved isolasjon etter straffegjennomføringsloven 

er for mye bruk av vikarierende årsaker.  

Juss-Buss uttaler at de gjennom sine fengselsbesøk ser at fanger som er vanskelige å 

ha med å gjøre, men som ikke begår regelbrudd, ofte blir satt i isolasjon fordi de da 

anses lettere å håndtere.162 Innsatte vet ofte ikke hvorfor eller hvor lenge de blir 

isolert. Dette gjelder i særlig grad utenlandske fanger som ikke forstår språket. Denne 

gruppen er ifølge Juss-Buss ekstra utsatt for isolasjon, fordi de ofte får mindre besøk 

under fengslingen og mangler et sosialt nettverk i Norge. Organisasjonen har også 

erfart tilfeller av faktisk isolasjon av funksjonshemmede innsatte, på grunn av 

manglende tilpasninger i fengslene. Juss-Buss uttaler, på bakgrunn av informasjon 

fra de innsatte, at det har utviklet seg en praksis der isolasjon i realiteten praktiseres 

                                                        
159 Sak 2011/873 (upublisert).  
160 Haugerud (2011), s. 45 flg.  

161 E-post fra Advokat Elden av 15. mai 2012. 

162 Brev til NI fra Juss-Buss, 30. mai 2012 og 12. juni 2012, ref. MWN.    
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som straff, og at Kriminalomsorgen i stor grad benytter isolasjon overfor avvikende 

adferd til tross for at det ikke foreligger regelbrudd eller en reell fare for sikkerheten. 

Juss-Buss mener tiden er moden for en revisjon av reglene om isolasjon, fordi 

inngrepet er svært inngripende og de skjønnspregede hjemlene skaper en ulik praksis.     

NI har under arbeidet med rapporten vært i kontakt med Kriminalomsorgen på både 

sentralt, regionalt og lokalt nivå. Kriminalomsorgen vedgår at de ikke har full oversikt 

over omfanget av isolasjon, og at dette er uheldig. Samtidig har de ansatte NI har 

snakket med ikke gitt inntrykk av at omfanget er særlig stort. De fleste sier at det 

hører til sjeldenhetene at fanger sitter i langvarig isolasjon, at det arbeides aktivt med 

å finne mindre inngripende alternativer, og med å avhjelpe uheldige konsekvenser i 

de tilfellene der isolasjon anses helt nødvendig. Kriminalomsorgen har inntrykk av at 

isolasjon som forebyggende tiltak brukes vesentlig mindre enn etter tidligere 

lovgivning, og oppgir at strgjfl. § 17 (2) per juni 2010 bare ble benyttet ovenfor 

forvaringsdømte, da det ikke satt fanger på avdeling med særlig høyt 

sikkerhetsnivå.163  

6.8 Er bruk av isolasjon et problem i Norge? 

Gjennomgangen av norsk praksis ovenfor viser at Norge har en rekke utfordringer 

knyttet til sine menneskerettslige forpliktelser.  

Det totale omfanget 

Norske myndigheter har ikke skikkelig oversikt over omfanget av fengselsbesluttet 

isolasjon. Dette er urovekkende, tatt i betraktning at isolasjon er et av de mest 

inngripende tiltak en fange kan utsettes for.  

Statistikken referert ovenfor viser at isolasjon begrunnet i ro, orden og sikkerhet er 

klart mest utbredt som hjemmelsgrunnlag i fengslene, at det har skjedd en betydelig 

økning de siste tre årene, og at bruken varierer mye blant fengslene. Tallene kan tyde 

på at enkelte fengsler benytter isolasjon i uforholdsmessig stor grad.  

Det er videre oppsiktsvekkende at vi synes å ligge så mye over Danmark, som har fått 

mye negativ internasjonal oppmerksomhet for isolasjonspraksisen sin. Det faktum at 

antall forebyggende isolasjonsinngrep i Norge er nesten like høyt som antall vedtak 

om isolasjonsstraff i Danmark, kan tyde på at det har utviklet seg en praksis i Norge 

der tiltaket i realiteten praktiseres som straff i strid med norsk lov.      

NI ser dette særlig i sammenheng med at vilkårene for bruk av § 37 er så vagt 

utformet. Som følge av vagheten vil lokal praksis lett kunne utvikle seg i ulike 

retninger, avhengig av fengslenes institusjonskultur og de ansattes holdninger. På 

den annen side er det positivt at bruken av isolasjon av bygnings- eller 

bemanningsmessige hensyn, og selvvalgt isolasjon synes å være på vei ned.    

                                                        
163 Kriminalforsorgens arbeidsgruppe, Begrænsning af udelukkelse fra fællesskab og enrumsanbringelse af 

indsatte, 1. september 2010, s. 22-23. 
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Langvarig isolasjon  

EMD har akseptert til dels svært langvarig isolasjon, så lenge dette er tilstrekkelig 

begrunnet i farlig adferd og fangen ellers tilbys akseptable soningsforhold. 

Ekspertorganer som FNs spesialrapportør har på sin side anbefalt et forbud mot all 

isolasjon som overstiger 15 dager. Selv om det er noe uklart i hvilken utstrekning 

langvarig isolasjon forekommer i Norge, er det lite trolig at langvarig isolasjon i seg 

selv ville føre til konstatering av menneskerettsbrudd i juridisk forstand, så lenge 

man holder seg innenfor rammene av det nasjonale lovverket. Et mulig unntak er 

situasjoner der fanger sitter isolert på avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå over 

særlig lange tidsperioder. NI finner imidlertid grunn til å uttrykke sterk bekymring 

over det tilsynelatende høye antallet isolasjonsinngrep som varer utover 42 dager.   

Fysiske soningsforhold og soningsregime 

Videre er både EMD og CPT opptatt av de fysiske soningsforholdene og 

soningsregimets strenghet, herunder graden av kontakt med omverdenen. I Norge vil 

de fysiske rammene eller soningsregimets strenghet under fengselsbesluttet isolasjon 

normalt ikke reise problemer i forhold til menneskerettslige krav. Flere av 

tilsynsbesøkene fra CPT har imidlertid påvist at isolerte på avdeling med særlig høyt 

sikkerhetsnivå har sonet under svært tøffe soningsforhold, som etter 

omstendighetene kan innebære menneskerettighetsbrudd.  

Ivaretakelse av rettssikkerhet og helse 

En annen sak er at langvarig isolasjon etter omstendighetene kan krenke EMK fordi 

inngrepet ikke ivaretar den enkeltes rettssikkerhet eller helsebehov. Krenkelse av 

både EMK artikkel 3 og artikkel 8 er blitt påvist i enkeltsaker der isolasjonen ikke var 

i tråd med formål og proporsjonalitet, der alternativer til isolasjon ikke er vurdert, 

eller i tilfeller der myndighetene ikke har gjort nok for å avhjelpe skadevirkningene av 

isolasjon ved å sikre fangen meningsfulle aktiviteter, sosial kontakt og helsehjelp.  

Dessuten stiller EMD strengere krav til begrunnelse for isolasjonen jo lenger den 

strekker ut i tid. Uten en grundigere undersøkelse av fengslenes begrunnelser for 

vedtak er det vanskelig å vurdere i hvilke grad dette er et problem i praksis.  

Uttalelsene fra Sivilombudsmannen viser imidlertid at isolasjon har blitt ilagt for 

svært bagatellmessige forhold, og ombudsmannen har også avdekket alvorlige 

rettssikkerhetsmessige mangler, noe som er høyst problematisk i lys av EMDs krav. 

Dette må også ses i sammenheng med at flere av hjemmelsgrunnlagene for isolasjon 

inneholder svært skjønnspregede kriterier, og at det er en vid adgang i Norge til å 

avskjære begrunnelse for vedtak.164   

 

 

                                                        
164 Se redegjørelsen i kapitlene 4 og 5.  
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Særlig sårbare grupper 

Både EMD og de øvrige menneskerettighetsorganene vektlegger de individuelle 

virkninger isolasjonen har på fangene. Flere av FNs overvåkingsorganer har anbefalt 

totalforbud mot isolasjon av mindreårige og psykisk syke. Som vist er også EMD blitt 

mer opptatt av hvilke individuelle skadevirkninger isolasjonen medfører. Tidligere 

undersøkelser av norsk praksis tyder på at personer med psykiske lidelser er 

overrepresentert blant fangene som isoleres. Etter NIs oppfatning er isolerte fanger i 

gråsonen mot tvungent psykisk helsevern trolig den gruppen innsatte som er mest 

utsatt for menneskerettighetskrenkelser. I slike situasjoner legger 

menneskerettighetsstandardene stor vekt på om fangene sikres jevnlig tilsyn av 

kvalifisert helsepersonell. I Norge er det flere ganger avdekket problemer knyttet til 

forsvarlig helsetilsyn og varsling av isolasjonsskader. De problemene som er påvist 

ved at fanger med fysiske funksjonshemminger utsettes for faktisk isolasjon er et 

annet særskilt problemområde, som i kombinasjon med andre graverende forhold 

har en åpenbar side til forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling 

etter EMK artikkel 3. Videre fremgår det at isolasjon av mindreårige fortsatt er et 

problem i Norge, sist påpekt av CPT i 2011. Det er imidlertid vedtatt nye og strengere 

begrensninger i bruk av isolasjon overfor mindreårige, som trolig vil begrense slik 

praksis betraktelig. NI har påvist at varetektsfengslede ofte isoleres som 

forebyggende tiltak etter § 37, noe som er ekstra problematisk, fordi disse innsatte er 

presumptivt uskyldige. Det kan også være grunn til å undersøke nærmere omfanget 

av isolasjon brukt overfor utenlandske statsborgere i lys av det høye antallet og de 

særlige språkutfordringene for denne gruppen innsatte.  

Kollektiv utelukkelse 

Det er videre grunn til å vente at EMD ville se med et særlig kritisk blikk på den 

norske praksisen med kollektiv isolasjon, og isolasjon begrunnet i bemannings- eller 

bygningsmessige hensyn. De europeiske fengselsreglene pkt. 53.6 fastsetter at 

isolasjon bare «skal anvendes mot enkeltindivider og ikke mot grupper av innsatte». 

Sivilombudsmannens avdekking av enkeltfengslers bruk av kollektiv utelukkelse som 

sparetiltak utgjør for øvrig et eksempel på en høyst tvilsom praksis.   

Underrapportering og faktisk isolasjon 

Videre noterer NI seg beskyldningene om tilsløring og funnene om 

underrapportering av isolasjonspraksis, og bruk av faktisk isolasjon uten lovlige 

vedtak. I den grad slike tiltak forekommer er de i strid med både menneskerettslige 

krav og norsk lovgivning. Myndighetene bør derfor søke å klarlegge om slik praksis 

forekommer. Tilsvarende gjelder for påstander om et samspill mellom 

påtalemyndigheten og fengslene, der varetektsfanger ilegges fengselsbesluttet 

isolasjon som en reell omgåelse av domstolens beslutning om oppheving av isolasjon. 

NI understreker at fengselsbesluttet isolasjon ikke lovlig kan ilegges av hensyn til 

politiets etterforskning.   
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NI vil på bakgrunn av denne gjennomgangen sterkt oppfordre norske myndigheter til 

å foreta en grundig kartleggingsundersøkelse av praksis i landets fengsler, for å sikre 

at tiltaket brukes i tråd med menneskerettslige standarder og nasjonal lovgivning.        

7. KONTROLL- OG OVERPRØVINGSORDNINGENE 

7.1 Problemstilling 

Problemstillingen i dette kapittelet er om kontroll- og overprøvingsordningene 

ivaretar menneskerettslige krav til rettssikkerhet.   

Menneskerettighetene stiller krav til kvaliteten på ordninger for kontroll- og 

overprøving av isolasjonsinngrep. Slike krav omfatter krav om effektive interne 

inspeksjoner og kontrollordning, adekvat fengselsfaglig og helsemessig tilsyn, både 

intern og uavhengig klagemulighet, og en effektiv og reell domstolsprøving. De 

menneskerettslige kravene til kontroll- og overprøvingsordninger er trukket opp etter 

EMK artiklene 3, 6 og 13, CPTs anbefalinger og De europeiske fengselsreglene pkt. 

70.1 og 92. Disse rammene er beskrevet i rapportens kapittel 2.  

På bakgrunn av de menneskerettslige rammene diskuteres i kapittel 7.2 

straffegjennomføringslovens regler om innrapportering og etterfølgende 

internkontroll, ordningen med klage til overordnet forvaltningsmyndighet, 

domstolsprøvingen, de regionale tilsynsrådene og Sivilombudsmannen. NIs 

konklusjon fremgår av kapittel 7.3.  

7.2 Kontroll- og overprøvingsordninger i Norge  

7.2.1 Innrapportering og etterfølgende internkontroll 

Når det gjelder vedtak om isolasjon som forebyggende tiltak etter strgjfl.  § 37, gjelder 

særlige regler for etterfølgende kontroll av langvarige inngrep.  

I tilfeller der hel utelukkelse overstiger 14 dager, skal regionalt nivå «ta stilling til» 

om fangen fortsatt skal utelukkes.165 Ifølge forarbeidene er det her tale om å treffe en 

ny beslutning, altså et nytt enkeltvedtak som kan påklages etter vanlige regler. Ifølge 

KSFs retningslinjer er det regionsdirektøren som fatter en slik beslutning.  

Tiltaket skal videre meldes til KSF når utelukkelsen samlet overstiger 42 dager, og 

deretter meldes inn med 14 dagers mellomrom. Ifølge retningslinjene skal det i 

meldingen gjøres rede for den aktuelle utelukkelsessituasjonen, og gis en begrunnelse 

for hvorfor fortsatt utelukkelse fra fellesskapet er nødvendig.166 Det skal også 

opplyses om hvordan den innsatte har blitt tilsett av ansatte og helsepersonell, i 

tillegg til legens uttalelse om fangens helsetilstand.  Ifølge lovforarbeidene må KSF 

                                                        
165 Strgjfl. § 37(4). 

166 KSFs Retningslinjer pkt. 3.40.  
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vurdere alternative løsninger til fortsatt utelukkelse.167 Sivilombudsmannen har 

imidlertid påpekt at det er uklart etter bestemmelsens ordlyd om det enkelte fengsel 

etter nye 14 dager på nytt må innrapportere saken til regionalt nivå.168  

Ved delvis utelukkelse skal regionalt nivå etter § 37 (5) få melding når varigheten 

overstiger 30 dager. Ifølge retningslinjene skal melding deretter sendes til regionalt 

nivå hver 14. dag.  Regionalt nivå må da vurdere alternative løsninger til fortsatt 

utelukkelse, herunder om overføring til annet fengsel kan være hensiktsmessig.169 

Når det gjelder fanger på avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, er det uklart om 

reglene for innrapportering etter § 37 kommer til anvendelse. 170 Lovens forarbeider 

synes klart å forutsette at § 17 (2) er et selvstendig rettslig grunnlag, og at det skulle 

utarbeides nærmere retningslinjer om innrapportering etter denne bestemmelsen.171 

Retningslinjene inneholder ingen slik regel, utover at lederen av fengselet hver 

måned generelt skal gi innberetning til regionalt nivå om soningssituasjonen.172  

NI anser at det er svært viktig å ha på plass rutiner for etterfølgende internkontroll 

med isolasjon uavhengig av en eventuell klage. Dette gjelder særlig ved bruk av 

forebyggende isolasjon, på grunn av de svært vide og skjønnspregede rammene for 

slike inngrep. Reglene om innrapportering forutsetter en etterfølgende kontroll med 

langvarig isolasjon som kan bidra til å hindre uforholdsmessige inngrep. Disse 

kontrollreglene synes et stykke på vei å leve opp til CPTs anbefalinger. NI anser det 

forøvrig noe uklart hvordan systemet fungerer i praksis, all den tid 

Kriminalomsorgen synes å mangle oversikt over antall innrapporteringer både til 

regionalt og sentralt nivå. Sivilombudsmannen har for øvrig nylig avdekket et tilfelle 

av alvorlige mangler ved rapporteringsrutinene i en fengselsregion.173  

Videre kan det være grunnlag for å vurdere om man i Norge bør etablere et lovfestet 

krav om en såkalt utslusningsplan for tilfeller der isolasjonen blir langvarig, slik CPT 

har anbefalt. I Danmark er det nylig innført et krav i forskrift om utarbeidelse av en 

slik plan.174       

7.2.2 Klage til overordnet forvaltningsmyndighet 

Avgjørelser om isolasjon etter straffegjennomføringsloven kan påklages etter reglene 

i forvaltningsloven § 28.175 Klageinstansen vil være det organ som er nærmest 

overordnet det organ som har truffet vedtaket.  I saker om isolasjon innebærer dette 

                                                        
167 Ot.prp. nr. 5 (2000-2001), s. 241-242.  
168 Sak 2011/510, 29. mai 2012 [saken er omtalt i rapportens kap. 6.5].  

169 Ibid.  

170 Sml. forskrift av 5. mars 2004 nr. 481 om gjennomføring av særreaksjonen forvaring, § 13 (3) - (4), som gir 

regler for rapportering i § 37 tilsvarende anvendelse.  

171 Ot. prp nr. 5 (2000-2001), sidene 154, 157 og 158.   

172 KSFs retningslinjer, kapittel 6. 

173 Saken er omtalt i kap. 6.6.  

174 Bekendtgørelse nr. 281 om indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens 

institusjoner (fællesskabsbekendtgørelsen), § 8 Stk. 2, 26. mars 2012. 

175 Jf. fvl. § 2 (1) bokstav b.  
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normalt at fengselets vedtak påklages til regionalt nivå. Vedtak om isolasjon som i 

første instans blir truffet på regionalt nivå, kan påklages til KSF.176 Alle klager skal 

forberedes på det nivået vedtaket er truffet. Dersom ledelsen finner at avgjørelsen var 

fattet på feil grunnlag, kan den velge å ta klagen til følge.177 Dersom ledelsen ikke 

finner grunn til å ta klagen til følge, sendes klagen med oversendelsesbrev til 

overordnet myndighet for behandling.  Klager som er behandlet i klageinstansen kan 

ikke påklages videre. For enkeltvedtak om isolasjon, er klagefristen sju dager fra 

underretning om vedtaket. 178  

En effektiv klageordning er et sentralt tiltak for å sikre fangenes rettssikkerhet. Det er 

usikkert hvor effektivt ordningen med forvaltningsklage ivaretar dette hensynet. 

Kriminalomsorgen har ikke offentlige tall for hvor mange klagesaker som behandles 

på hverken regionalt eller sentralt nivå, eller hvor mange som får medhold. Funnene i 

denne rapporten tyder på at Kriminalomsorgen per i dag ikke har fullstendig oversikt. 

Hellevik (2001) fant i sin undersøkelse at fangeutvalget hadde klaget på 13 prosent av 

isolasjonsvedtakene, og fått medhold i bare 3 prosent av disse. Det lave antallet 

klager ble sett i sammenheng med en svært lang saksbehandlingstid, og den lave 

medholdsprosenten ble dels forklart med at reglenes skjønnsmessige utforming gjør 

dem vanskelige å etterprøve. Tidligere funn kan for øvrig tyde på at fangene ofte lar 

være å klage fordi de ikke tror det vil føre frem, fordi de frykter represalier, eller på 

grunn av en generell tilpasning til rutinene i fengselet.179  

På forvaltningsrettens område gir klage til overordnet myndighet normalt en 

tilstrekkelig sikkerhet for at statens myndighetsutøvelse har foregått i tråd med 

lovverket. På bakgrunn av de særlige rettssikkerhetsmessige hensyn som gjør seg 

gjeldende på fengselsfeltet, mener NI det likevel kan være grunnlag for å spørre om 

den gjeldende klageordningen sikrer fangenes interesser på en tilstrekkelig 

betryggende måte.  

Flere aktører har tidligere uttrykt skepsis til ordningen med forvaltningsklage. KROM 

har blant annet påpekt at det er for stor nærhet mellom de enkelte fengsler og 

regionskontorene, og at det er uheldig at regionene både skal behandle klager fra 

fangene og styre de økonomiske bevilgingene.180 Videre har myndighetene selv 

påpekt det problematiske ved at de fleste klagesaker om inngrep i fangers rettigheter 

ikke får en sentral klageinstans, fordi klagen behandles i seks ulike fengelsregioner.181 

Dette gjør det vanskelig å etablere en ensartet klagepraksis, noe som er betenkelig ut i 

fra et rettssikkerhetsperspektiv. Fengselslovutvalget av 1988 mente at hensynet til en 

upartisk avgjørelse tilsa at den øverste avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker om fanger 

                                                        
176 Jf. lovens § 6(2). 

177 Storvik (2011), s. 87 flg.  

178 Strgjfl. § 7 bokstav e.  

179 Sitert i Haugerud (2011), s. 54.  

180 Ibid., s. 53-54.  

181 Ot. Prp. Nr. 5 (2000-2001), s. 46.  
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ikke ble lagt til samme instans som har arbeidsgiveransvar for de ansatte.182 Utvalget 

vektla særlig fangenes rettssikkerhet, og foreslo opprettet et frittstående uavhengig 

organ til behandling av klagesaker. Denne anbefalingen ble likevel ikke foretrukket, 

blant annet av økonomiske hensyn.  

FNs arbeidsgruppe for vilkårlige fengslinger har reist liknende innvendinger mot 

dagens klageordning. Etter Norgebesøket i 2007, påpekte arbeidsgruppen at det var 

vanskelig for de innsatte å få etterprøvd avgjørelser om fengselsbesluttet isolasjon.183 

Arbeidsgruppen viste til at regionene sjelden endret lokalt fattede vedtak, og at det 

ikke fantes noe uavhengig kontrollsystem som kunne overprøve isolasjonsvedtak, 

utover ordinær domstolsprøving. Arbeidsgruppen uttalte at Norge manglet en 

effektiv ekstern kontrollmekanisme, slik man hadde i mange andre land.  På denne 

bakgrunn anbefalte arbeidsgruppen myndighetene om å: «…consider establishing a 

new system for challenging decisions taken by the correctional services authorities on 

restrictions or partial or total isolation imposed upon prison inmates serving their 

sentences.” I sitt svar til arbeidsgruppen uttalte norske myndigheter at: «We will 

consider to establish a central body independent of the Correctional Services to 

conduct surveillance, quality assurance and supervision”.184 I forbindelse med Norges 

7. rapportering til FNs torturkomité i 2011, ble det reist spørsmål om oppfølgingen av 

arbeidsgruppens anbefalinger.185 Ifølge norske myndigheter er spørsmålet fortsatt 

under vurdering. NI oppfordrer på denne bakgrunn myndighetene til å komme med 

oppdatert informasjon om status for dette arbeidet.      

7.2.3 Domstolsprøving  

Et alternativ til forvaltningsklage er overprøving ved ordinære domstoler. Som vist 

ovenfor, skjer slik prøving i begrenset utstrekning. Dette skyldes trolig at en 

domstolprosess ofte vil være både dyr, tidkrevende og lite innrettet for å løse saker 

som krever rask overprøving av et pågående tiltak.  

Fanger har dessuten bare helt unntaksvis rett til fri rettshjelp, og normalt ikke råd til 

å betale for advokatbistand. Et ubetinget krav om fri rettshjelp kan ikke forankres i 

EMK, selv om domstolen har slått fast at en effektiv domstolsprøving etter 

omstendighetene kan innebære at staten må sikre den innsatte advokatbistand.186 

EMD har i sin praksis vektlagt sakens betydning for den innsatte, sakens 

kompleksitet og klagerens evne til selv å føre saken.187 Fengselslovutvalget foreslo at 

de innsatte sikres fri rettshjelp også i saker om fullbyrdelse av straff. Utvalget uttalte 

at dette ville gi den enkelte «en reell mulighet til å benytte de foreliggende 

rettssikkerhetsgarantiene slik at disse ikke bare blir papirbestemmelser».188 NIs syn 

                                                        
182 NOU 1988 s. 91 flg.  
183 A/HRC/7/4/Add.2.  

184 Norges tilsvar til arbeidsgruppen, 10. mars 2008.  

185 CAT list of issues prior to reporting, 6 b).  

186 Airey v. Ireland, klagenr. 6289/73, avsnitt 26. Se også Engbo & Smith (2012), s. 219.   

187 Steel & Morris v. the UK, klagenr. 68416/01, avsnitt 26.  

188 NOU 1988, s. 59. 
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er at i søksmål om alvorlige inngrep som isolasjon, tilsier rettssikkerhetshensyn en 

lovfestet adgang til fri rettshjelp.189    

Videre gjør regelverkets skjønnspregede kriterier det vanskelig for domstolene å drive 

en effektiv etterprøving, til tross for at man befinner seg på et område der domstolene 

i prinsippet skal foreta en inngående kontroll.190 FNs arbeidsgruppe for vilkårlige 

fengslinger har påpekt at domstolene i fengselssaker sjelden overprøver 

Kriminalomsorgens avgjørelser om isolasjon nettopp fordi de er gitt vide 

skjønnsfullmakter.191 Som vist ovenfor svekker også saksbehandlingsreglene i 

vesentlig grad mulighetene for en reell domstolskontroll med Kriminalomsorgens 

vedtak, fordi domstolene kan nektes tilgang til fengselsinterne opplysninger.192 Det er 

grunn til å peke på at EMD har konkludert krenkelse av EMK artikkel 13 i saker om 

isolasjon der et prøvingsorgan ikke fikk tilgang på fengselets opplysninger.193 

Tilsvarende kan det være grunn til å reise spørsmål om retten til et effektivt 

rettsmiddel er oppfylt i saker om fortsatt varetektsfengsling, der domstolen er 

avskåret fra å vurdere fengselsbesluttet isolasjon etter strgjfl. § 37.194  

På bakgrunn av disse praktiske begrensningene i domstolsprøvingen mener NI det 

kan reises spørsmål om de minstekrav som oppstilles etter EMK artikkel 13 er oppfylt. 

Et annet spørsmål er om EMK artikkel 6 kan komme til anvendelse når det gjelder 

fangenes rett til fellesskap etter strgjfl. § 17 (1).195 Dette vil i tilfelle innebære at 

domstolene som klart utgangspunkt skal kunne prøve alle sider av saken. NI mener 

norske myndigheter også bør se nærmere på adgangen til fullstendig og uavhengig 

rettslig prøving av isolasjonsvedtak i lys av de krav som følger av EMK artikkel 6 nr. 1.   

7.2.4 De regionale tilsynsrådene 

Det fremgår av lovens § 9 at hver fengselsregion skal ha et tilsynsråd.196 Tilsynsrådet 

skal gjennom besøk i fengslene kontrollere at fangene behandles i tråd med 

regelverket. Under besøket kan de snakke med fangene, og har rett til innsyn i alle 

saksdokumenter. Et eller flere rådsmedlemmer skal hver måned foreta minst et besøk 

i en av regionens fengsler eller kontorer for friomsorgen. Tilsyn med langtidsdømte 

og innsatte som soner i fengsler med høyt sikkerhetsnivå skal prioriteres.  

Medlemmene oppnevnes av Justisdepartementet etter forslag fra Fylkesmannen. 

Minst ett rådsmedlem bør være eller ha vært dommer. Rådenes funksjonstid er to år.  

                                                        
189 Jf. også De europeiske fengselsreglene, pkt. 70.7.  

190 I motsetning til administrative vedtak etter helse- og sosiallovgivningen, kan domstolene nemlig ikke 

overprøve forvaltningens skjønn fullt ut. Sml. tvisteloven kap. 30, herunder § 36-5 (3) om at retten skal prøve 

alle sider av saken.   
191 FNs arbeidsgruppe for vilkårlige fengsling, 11. oktober 2007, A/HRC/7/4/Add.2, avsnitt. 78. 

192 Jf. Rt. 2006 s. 1300, se kap. 6.5 ovenfor. Se også ny tvistelov § 22-3.  

193 Se nærmere kap. 2.2.3. 

194 Se nærmere kap. 6.5.   

195 Jf. Ot. Prp. nr. 5 (2000-2001), s. 96, der det fremgår at «…adgangen til fellesskap [blir] tilnærmet sett på 

som en rettighet, hvor unntak må begrunnes særskilt.»  

196 Jf. forskriften § 2-3 og KSFs Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv 

(straffegjennomføringsloven) og tilforskrift til loven pkt. 2.5.   
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Tilsynsrådet har ingen myndighet til å kreve utbedringer dersom de avdekker 

kritikkverdige eller lovstridige forhold. Når tilsynsrådet mottar henvendelser fra 

fangene skal rådet forsøke å løse konflikten gjennom samtaler med den innsatte og 

fengselsledelsen. Dersom tilsynsrådet avdekker problemer, skal fengselets direktør 

underrettes. Hvis direktøren ikke finner grunn til å foreta seg noe, kan rådet ta saken 

opp med regionsdirektøren.  

Det har lenge vært diskutert om tilsynsrådsordningen i tilstrekkelig grad ivaretar 

fangenes rettssikkerhet.197 Allerede i 1988 uttalte fengselslovutvalget at ordningen 

ikke synes å fungere i praksis, og foreslo å erstatte ordningen med andre 

kontrolltiltak.198 Utvalget vektla særlig rådenes mangelfulle sammensetning, at de 

foretok få besøk og at de manglet myndighet. Selv om myndighetene erkjente 

problemene, ble ordningen besluttet videreført.199 Tilsynsrådene ble diskutert på nytt 

i Stortingsmeldingen «Straff som virker» i 2008 om Kriminalomsorgen, der det 

uttales at tilsynsordningen «bør gjennomgås i forhold til de kravene om å være en 

aktiv kontrollinstans med kompetanse og ressurser som sikrer tilstrekkelig innsyn i 

Kriminalomsorgens virksomhet».200 I Norges syvende rapport til FNs torturkomité i 

2011 vedgikk myndighetene at tilsynsrådene ikke fungerer tilfredsstillende, og at 

spørsmålet fortsatt var til vurdering.  

Sivilombudsmannen besluttet i 2011 å se nærmere på fungeringen av tilsynsrådene. I 

et brev til KSF påpekte ombudsmannen en rekke svakheter, blant annet med hensyn 

til oppnevning og opplæring av rådsmedlemmer, uklart mandat for tilsyn i lovverket, 

ulik organisering og arbeidsform i tilsynsrådene, store forskjeller når det gjaldt 

rapportering, og begrensede budsjettmessige rammer.201 På denne bakgrunn 

etterspurte ombudsmannen KSFs syn på dagens tilsynsordning i lys av De europeiske 

fengselsreglene pkt. 92 og 93. I sitt svarbrev var KSF langt på vei enig i de påviste 

svakhetene ved ordningen, og beskrev en del konkrete oppfølgingstiltak.202 Blant 

annet viste KSF til at de vurderte å utarbeide opplæringsmateriell som sikret bedre 

opplæring av rådsmedlemmer, og at dialogen med tilsynsrådene skulle trappes opp 

for å bidra til en mer enhetlig praksis. Når det gjaldt forholdet til De europeiske 

fengselsreglene, uttalte KSF at ordningen foreløpig ikke var vurdert opp mot disse.     

NI mener at tilsynsrådsordningen slik den fremstår i dag, har flere 

rettssikkerhetsmessige svakheter. I den forbindelse har NI særlig merket seg følgende 

uttalelse fra et tilsynsråd: «At tilsynsrådenes budsjetter fastsettes av regionene, 

                                                        
197 Se bl.a. Eskeland (1989), s. 449. 

198 NOU 1988: 37, s. 95. 

199 Ot.prp nr. 5 (2000-2001), s. 60.  

200 St.mld nr. 37 (2007-2008) Straff som virker, s. 199.  

201 Brev 2. oktober 2011 fra Sivilombudsmannen til Kriminalomsorgens sentrale forvaltning. Off.ref.nr. 

2011/225.  

202 Brev 12. januar 2012 fra Kriminalomsorgens sentrale forvaltning til Sivilombudsmannen. Off. ref. nr. 

201107115 - / SEF.  
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fremstår som dårlig forenlig med den uavhengighet Stortinget har forutsatt at 

tilsynsrådene skal ha».203  

NI anser at ordningen særlig må vurderes nærmere på bakgrunn av de krav som 

stilles til «uavhengig» tilsyn etter De europeiske fengselsreglene pkt. 9 og 92.1.204  

Uavhengighetskravet kan også problematiseres på bakgrunn av at tilsynsrådene 

utnevnes av Justisdepartementet (riktignok etter Fylkesmannens anbefalinger), og 

den mangelfulle opplæringen av rådsmedlemmer som påvises av 

Sivilombudsmannen. NI viser her til CPTs anbefalinger om at fengselstilsyn ikke skal 

oppnevnes av fengselsmyndighetene selv,205 og at tilstrekkelig opplæring er viktig for 

å sikre et uavhengig tilsyn.206  

7.2.5 Sivilombudsmannen 

Bruk av isolasjon kan også klages inn for Sivilombudsmannen. Ombudsmannens 

mandat er å kontrollere offentlige myndigheter, og sikre at forvaltningen ikke øver 

urett mot den enkelte og at den respekterer og sikrer menneskerettighetene.207  

Ombudsmannen skal som hovedregel ikke motta en klage til behandling før det 

foreligger en endelig avgjørelse i forvaltningen.208 Dette innebærer at klageren må ha 

uttømt de interne klagemulighetene. Ombudsmannens arbeid tar hovedsakelig opp 

saker på grunnlag av individuelle klager, men kan også ta opp saker av eget tiltak. 

Ombudsmannen kan gjennomføre undersøkelser, og har rett til å si sin mening. 

Forvaltningen er ikke rettslig bundet av ombudsmannens uttalelser, men retter seg 

normalt etter dem.  

Klage til Sivilombudsmannen er en viktig rettssikkerhetsgaranti, og som vist over har 

ombudsmannen ved en del anledninger avgitt kritiske uttalelser om fengslenes bruk 

av isolasjon. Fengselstilsyn er imidlertid ikke ombudsmannens kjerneaktivitet, da 

ansvarsfeltet omfatter forvaltningen som helhet. Ifølge ombudsmannens kontor ble 

det i 2011 registrert i underkant av 100 klager som rettet seg mot Kriminalomsorgen, 

mens det totale antallet klagesaker var nesten 3000.209 Ombudsmannen fungerer 

hovedsakelig som en «reaktiv» ordning, som i liten grad tar opp saker på eget 

initiativ.210 Selv om det er naturlig at ombudsmannen prioriterer klagesakene, 

                                                        
203 Brev 16. februar 2010 til KSF fra Tilsynsrådet for region nordøst. Det samme tilsynsrådet uttalte for øvrig i 

sin årsrapport for 2008, s. 2 at kontakten med fangene var blitt dårligere, og at dette skyldes at 

«tilsynsvirksomheten ble trappet ned som følge av at regionen halverte tilsynsrådets budsjett». I sin årsrapport 

for 2009 uttalte rådet at det hadde «små muligheter til å følge opp enkeltsaker». 

204  Se også anbefaling i Van Zyl Smit & Snacken (2009), s.118. 

205 CPT Bulgaria visit 1995 [CPT/Inf (97) 1 [Part 1]] § 175. 

206 R. Morgan og M.Evans, Combating Torture in Europe, Council of Europe, Strasbourg 2011, s. 110.  

207 Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven) § 3. 

208 Se Forskrift 19. februar 1980 nr. 9862 Instruks for Stortingets ombudsmann for forvaltningen, § 5. 

209 E-post fra avdelingsleder Eivind S. Brattegard hos Sivilombudsmannen, 30. mai 2012. Av 

kriminalomsorgssakene ble 39 realitetsbehandlet og 53 avvist, i vesentlig grad fordi klagemulighetene i 

forvaltningen ikke hadde vært benyttet. 
210 Protecting and Promoting Human Rights in Norway, Review of the Norwegian Centre for Human Rights in 

its Capacity as Norway’s National Human Rights Institution, Oslo, mars 2011, s. 62. I enkelte tilfeller har -
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innebærer dette at ombudsmannen i liten grad har en forebyggende tilnærming til 

problemer innenfor fengselsfeltet. På tross av sitt mandat, er ombudsmannens rolle i 

å styrke fangers rettssikkerhet begrenset.  

På bakgrunn av det som er sagt ovenfor er det ikke naturlig å anse 

Sivilombudsmannen som et organ som på selvstendig grunnlag oppfyller de 

standarder for uavhengig kontroll som forutsettes i De europeiske fengselsreglene pkt. 

93.1. Ombudsmannen utgjør imidlertid et viktig supplement til det mer 

fengselsspesifikke tilsynet.  

7.2.6 Nasjonal forebyggende mekanisme (NFM) 

Den forestående opprettelsen av en egen nasjonal tilsynsordning under valgfri 

tilleggsprotokoll til FNs torturkonvensjon (OPCAT), kan i fremtiden bidra til et 

styrket vern for frihetsberøvede personer. Dette tilsynet, som betegnes som en 

nasjonal forebyggende mekanisme (NFM), skal forebygge tortur og andre alvorlige 

integritetskrenkelser ved å foreta regelmessige tilsynsbesøk til alle forvaringssteder i 

Norge.  

Norge signerte protokollen i 2003, men har lenge utsatt ratifisert under henvisning til 

at det må avklares hvordan en nasjonal tilsynsordning skal innrettes. I juni 2011 ble 

det nedsatt en arbeidsgruppe ledet av Justisdepartementet, som utreder hvilket eller 

hvilke organer som bør få mandatet som NFM.  

NI har store forhåpninger til en slik ny tilsynsordning, og tror den kan utgjøre et 

viktig bidrag også innen fengselstilsynet. Samtidig har NI poengtert overfor 

myndighetene at OPCAT stiller svært strenge krav: Den nye tilsynsordningen må 

være uavhengig av norske myndigheter, ha et tydelig mandat forankret i lov, ha høy 

ekspertise og sikres tilstrekkelige økonomiske ressurser. 211  NI mener videre at det er 

avgjørende at tilsynsordningen, for å sikre individene et effektivt vern mot krenkelser, 

må kunne drive forebyggende tilsyn, ha en pådriver-rolle i forhold til myndighetene 

og en tydelig offentlig stemme.212  

7.3 Ivaretar kontroll- og overprøvingsordningene fangenes 

rettssikkerhet?   

Redegjørelsen ovenfor viser at det på bakgrunn av menneskerettslige standarder kan 

reises en del innvendinger mot de norske ordningene for kontroll- og overprøving.  

Fungeringen av rapporteringsordningen 

Reglene for innrapportering og etterfølgende internkontroll av isolasjonsvedtak er en 

viktig rettssikkerhetsgaranti, og sikrer således en automatisk kontroll med de lokale 

                                                                                                                                                                             
Sivilombudsmannen tatt opp saker på eget initiativ vedrørende isolasjon, se sak 2011/873 beskrevet i kapittel 6.6 

ovenfor. 

211 Hvem skal vokte vokterne? NI Posisjonsnotat nr. 2/2011, utgitt 21. September 2011. 

212 Årbok om menneskerettigheter I Norge 2011, s. 37 flg.  
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fengslenes praksis. NI har ikke grunnlag for å reise kritiske innvendinger mot 

fungeringen av denne ordningen generelt, men peker på bekymringsfulle funn om 

mangelfull rapportering i enkelttilfeller. Videre oppfordrer NI myndighetene til å 

prioritere arbeidet med å gjøre informasjon om antall langvarige vedtak kjent for 

allmennheten. NI anbefaler også at det i tråd med CPTs anbefalinger vurderes å 

innføre krav om en utslusningsplan, for å bidra til at nødvendige isolasjonsinngrep 

blir så kortvarige som mulig.      

Manglende uavhengig klageordning 

NI mener det kan reises spørsmål om klageordningene som helhet gir et effektivt 

vern mot konvensjonskrenkelser i tråd med EMK artikkel 13. Den eksisterende 

ordningen med forvaltningsklage synes ikke å sikre en tilstrekkelig effektiv 

overprøving på grunn av manglende uavhengighet, og risikoen for sprikende praksis i 

de ulike regionene. Selv om adgangen til å få prøvd forvaltningsavgjørelser for 

domstolene normalt anses som tilstrekkelig etter EMK artikkel 13, kan det reises 

spørsmål ved om prøvingen i fengselsaker er tilstrekkelig effektiv i praksis. 

Muligheten til en effektiv prøving er nemlig sterkt begrenset av lovverkets 

skjønnspregede kriterier, og av at domstolene kan nektes tilgang på fengselsinterne 

opplysninger. Dessuten er fangenes reelle mulighet til domstolsprøving begrenset av 

strenge rettshjelpsregler. NI mener forøvrig at de begrensede mulighetene til å 

overprøve alle sider ved så inngripende forvaltningsvedtak som isolasjon, bør 

vurderes i lys av den sivile delen av EMK artikkel 6 nr. 1. På denne bakgrunn 

oppfordrer NI myndighetene til å vurdere etablering av en uavhengig, sentral 

klageinstans. En slik instans med solid fengselsfaglig kompetanse vil kunne bøte på 

flere av de nevnte bekymringene.     

Rettssikkerhetsmessige svakheter i tilsynet 

NI mener videre at ordningen med tilsynsråd har flere rettssikkerhetsmessige 

svakheter. NI mener rådene, slik de fungerer i dag, ikke tilfredsstiller de krav til 

uavhengig tilsyn som følger av De europeiske fengselsreglene. NI anser det særlig 

problematisk at tilsynsrådene ikke er gjort ressursmessig uavhengig fra de 

fengselsregionene de skal føre tilsyn med.   

Sivilombudsmannen har et sterkt og uavhengig mandat, og ombudsmannens klage- 

og tilsynsrolle utgjør en viktig rettssikkerhetsgaranti. Fengselstilsyn er imidlertid ikke 

ombudsmannens kjerneaktivitet, og det føres i liten grad forebyggende tilsyn i den 

forstand som forutsettes i De europeiske fengselsreglene. Ombudsmannen utgjør et 

viktig supplement til det mer fengselsspesifikke tilsynet, men er per i dag ikke rustet 

til å drive utstrakt tilsyn på fengselsfeltet.   

NI mener at etableringen av den nye nasjonale tilsynsordningen under OPCAT, kan 

bidra til en vesentlig styrking av tilsynet i fengslene. Samtidig understreker NI at 

denne tilsynsordningen må være uavhengig av norske myndigheter, ha et tydelig 

mandat forankret i lov, ha høy ekspertise og sikres tilstrekkelige økonomiske 
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ressurser. Videre er det avgjørende at tilsynsordningen, for å sikre individene et 

effektivt vern mot krenkelser, må kunne drive forebyggende tilsyn, ha en pådriver-

rolle i forhold til myndighetene og en tydelig offentlig stemme. 

8. HELHETLIG VURDERING OG ANBEFALINGER 
Det er behov for en helhetlig gjennomgang av lovverk og praksis 

Utredningen har påvist flere problematiske forhold knyttet til fengselsbesluttet 

isolasjon. Problemene knytter seg både til det eksisterende lovverket, og bruken av 

dette i praksis. 

Rapporten viser at man i Norge mangler både tydelige skranker for bruk av isolasjon 

og betryggende saksbehandlingsregler. Videre er det, til tross for Kriminalomsorgens 

manglende oversikt, påvist en rekke problemer knyttet til praktiseringen av 

regelverket. Rapporten påviser dessuten at de norske kontroll- og 

overprøvingsordningene ikke ivaretar menneskerettslige krav til rettssikkerhet. NI 

vurderer det samlede bildet som urovekkende, tatt i betraktning inngrepets 

alvorlighetsgrad og de godt dokumenterte skadevirkningene av isolasjon.  

NIs overordnede inntrykk er at straffegjennomføringsloven i for stor grad har 

vektlagt fengselsmessige hensyn på bekostning av fangenes rettssikkerhet. På denne 

bakgrunn mener NI norske myndigheter bør vurdere å foreta en bred gjennomgang 

av lovverk og praksis, med et eksplisitt fokus på fangenes rettssikkerhet.  

Særlige innspill til mandat for en gjennomgang 

NI anbefaler at en gjennomgang bør ta utgangspunkt i menneskerettslige krav. I det 

følgende ønsker NI å komme med sine innspill til hovedelementer i et slikt mandat, 

herunder flere konkrete anbefalinger myndighetene oppfordres til å vurdere særskilt: 

Lovverk: En kritisk vurdering av hjemmelsgrunnlagene for isolasjon, herunder 

innføring av mer presise vilkår for anvendelse og strengere kriterier for 

skjønnsutøvelsen samt innføring av styrkede fangerettigheter i saksbehandlingen. 

 Endring av formålsbestemmelsen i strgjfl. § 2 (2), slik at Kriminalomsorgen 

uttrykkelig pålegges å avhjelpe negative virkninger av isolasjon også for 

domfelte fanger. Fastsette krav til hva dette skal bestå i, enten i lov eller 

forskrift. I formålsbestemmelsen bør det også uttrykkelig fremgå at "isolasjon 

bare skal brukes i ekstraordinære tilfeller, som en siste utvei og for kortest 

mulig tidsrom". 

 Innføring av en tydelig rett til fellesskap som hovedregel i strgjfl. § 17 (1), og 

fastsettelse av en nasjonal minstestandard for fellesskap i lov eller forskrift, på 
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tilsvarende måte som den nylig vedtatte fællesskabsbekendgørelsen i 

Danmark.213  

 Utarbeide en ny felles forskrift for bruk av isolasjon, med detaljerte regler om 

utelukkelsesgrunner og terskel for anvendelse, krav til bevis- og 

risikovurdering, fengsel- og helsefaglig tilsyn, rapporteringsrutiner, fangens 

partsrettigheter og krav på tiltak for å avhjelpe skadevirkninger av isolasjonen, 

etter modell av den nylig vedtatte bekendtgørelsen om udelukkelse fra 

fællesskab fra Danmark.214  Forskriften bør inneholde krav om utforming av 

en individuell utslusningsplan i alle tilfeller der isolasjon varer utover fem 

dager, i tråd med CPTs anbefalinger.  

 Innføring av strengere og mindre skjønnsmessige vilkår for anvendelse av 

isolasjon, som fastsetter hvilke konkrete objektive omstendigheter som kan 

begrunne isolasjon, og hvilke krav til bevis- og risikovurdering som gjelder. 

Dette gjelder særlig i tilknytning til § 37 (1) bokstavene a) og e), § 39 og § 17 (2).  

 Innføring av et mer presist og strengt grunnvilkår (jf. "nødvendig") for bruk av 

forebyggende isolasjon etter strgjfl. § 37, eventuelt utdypet i forskrift. 

 Vurdere å innføre tidsbegrensning på 15 dager for alle former for isolasjon i 

tråd med anbefalinger fra FNs spesialrapportør, med krav om at vedtaket 

vurderes hver femte dag, eventuelt vurdere den nye danske ordningen med 

makstid for isolasjon på tre måneder. I tillegg vurdere innføring av en årlig 

samlet maksimaltid på 30 dager for den enkelte fange.  

 Endring av straffegjennomføringslovens saksbehandlingsgarantier som styrker 

og tydeliggjør fangens partsrettigheter, jf. CPTs anbefalinger. Herunder 

endring og innsnevring av adgangen til å avskjære informasjon om 

begrunnelse for isolasjon i strgjfl. § 7.  

Praksis: En grundig gjennomgang av praksis der innrapporterte tilfeller av 

isolasjon granskes i lys av menneskerettslige krav og norsk lovgivning. 

 Prioritere Kriminalomsorgens igangsatte arbeid med å få på plass detaljert 

statistikk vedrørende det totale antall årlige vedtak, antall forlengelser og 

varighet etter strgjl. §§ 37, 39 og 17 (2). Statistikken bør gå bakover i tid, og 

måle utviklingen fra år til år -totalt, -per region og for hvert enkelt fengsel. Slik 

statistikk bør skille mellom varetektsinnsatte, domfelte og særlige 

fangegrupper, som forvaringsdømte og fanger på avdeling med særlig høy 

sikkerhet.   

                                                        
213 Bekendtgørelse nr. 281 om indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens 
institusjoner (fællesskabsbekendtgørelsen), 26. mars 2012. 
214 Bekendtgjørelse nr. 283 om udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i 
observasjonscelle m.v., i fængsler og arresthuse, 26. mars 2012.   
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 Gransking av begrunnelser for langvarig isolasjon opp mot norsk lovgivning og 

menneskerettslige krav. 

 Gjennomgang av hvordan reglene om innrapportering og internkontroll 

fungerer i praksis, i lys av Sivilombudsmannens funn. 

 Målrettet kontroll med enkeltfengsler på bakgrunn av rapportert forekomst av 

isolasjon i journalsystemene, tilgjengelig statistikk og andre kilder. 

 Kartleggingen av praksis bør særlig belyse bruken av isolasjon overfor sårbare 

grupper som varetektinnsatte, mindreårige, alvorlig psykisk syke, 

funksjonshemmede og utlendinger.  

 Kartleggingen bør være offentlig tilgjengelig.  

Kontroll- og overprøvingsordninger: En helhetlig gjennomgang av kontroll- 

og overprøvingsordningene opp mot menneskerettslige krav. 

 Gjennomgå rapporteringsreglene i strgjfl. § 37, i lys av Sivilombudsmannens 

påpekninger.   

 Opprette en sentral, uavhengig klageinstans som kan erstatte ordningen med 

klage til overordnet forvaltningsnivå og sikre uavhengighet og ensartet praksis.  

 Vurdere å innføre fri rettshjelp for fanger ved administrative inngrep som 

isolasjon, både under administrativ klagebehandling og for domstolene.  

 Utrede spørsmålet om fangers rett til prøving for domstolene er reell og 

effektiv i praksis, i lys av EMK artiklene 6 og 13. Problemstillinger som særlig 

bør vurderes er tilfeller der domstolene er avskåret fra sentrale 

saksopplysninger, og tilfeller der domstolene er avskåret fra å vurdere 

gyldigheten av fengselsbesluttet isolasjon i avgjørelser om fortsatt 

varetektsfengsling.  

 Sikre de regionale tilsynsrådene en reell uavhengighet, særlig ved at det 

avsettes ressurser til tilsynsvirksomhet som holdes tydelig atskilt fra de øvrige 

pengebevilgningene til fengselsregionene. 

 Sikre at den fremtidige nye nasjonale tilsynsordningen (NFM) får tilført 

tilstrekkelige økonomiske ressurser til å drive et effektivt tilsyn blant annet på 

fengselsfeltet.     

Andre tiltak:  

 Vurdere Kriminalomsorgens behov for økte økonomiske bevilginger til for å 

sikre tilstrekkelig bemanning og midler til ivaretakelse av bygningsmessige 

behov.  
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 Økt fokus på andre tiltak, herunder opplæring samt styrket skole -, arbeids- og 

fritidstilbud.   

 Styrket opplæring i korrekt bruk av journalsystemer og registrering av vedtak.  

 Innføring av mål- og resultatkrav i fengselslederes kontrakter for å begrense 

antall vedtak og varigheten av isolasjon.     

 Økt fokus på riktig plassering av nye innsatte gjennom undersøkelser på 

mottaksavdeling.  

NIs avsluttende merknader 

Den norske straffegjennomføringsloven er omtrent like gammel som den danske, og 

flere av bestemmelsene har klare likhetstrekk. I Danmark er det to ganger de siste ti 

årene foretatt en gjennomgang av lovverket knyttet til fengselsbesluttet isolasjon for å 

styrke fangenes rettssikkerhet. Den seneste gjennomgangen resulterte i en rekke 

forslag til lovendringer, som nylig ble vedtatt av Folketinget.215  Det er mye som taler 

for at tiden er moden for at en tilsvarende gjennomgang foretas her til lands. 

NI betviler ikke at det på ulike nivåer i Kriminalomsorgen arbeides målrettet med å 

begrense bruken av isolasjon, og med å avhjelpe skadevirkninger av inngrepet der 

isolasjon anses nødvendig. NI ser også at bruken av isolasjon har sammenheng med 

økonomiske faktorer, bemanningsbehov og bygningsmessige forhold. NIs sentrale 

budskap er at det er et overordnet politisk ansvar å bøte på de rettssikkerhetsmessige 

manglene som er påvist. Isolasjon er et inngripende og helseskadelig tiltak, og norske 

myndigheter må etter vår oppfatning gi klarere rammer for bruk av isolasjon slik at 

ikke så store deler av ansvaret for vurderingene pålegges enkeltpersoner i 

forvaltningssystemet. 

NI oppfordrer norske myndigheter til å la seg inspirere av følgende kloke ord fra Are 

Høidal, fengselsdirektøren i Halden fengsel:  

"Vi har ikke tro på isolasjon som rehabiliteringsvirkemiddel… All forskning sier at 

det ikke skaper forbedring å ha fangene innelåst i 23 timer. Hva slags nabo vil du 

ha? En som er bitter og forbanna, - eller en som er klar for framtiden?"216   

 

 

 

 

 
                                                        
215 Lov nr. 435 om fuldbyrdelse af straf m.v., 15. mai 2012. 
216 Sitat fra dokumentarprogrammet Status Norge: Bak murene 1:3. Sendt på NRK 14. april 2012. 
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Vedlegg 1: Rettsgrunnlag for bruk av isolasjon i 

fulltekst 
 

Lov av 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. 

(straffegjennomføringsloven). 

§ 17 Fellesskap med andre innsatte  

       Så langt det er praktisk mulig skal innsatte ha adgang til fellesskap under arbeid, 

opplæring, program eller andre tiltak, og i fritiden. Kriminalomsorgen kan beslutte hel eller 

delvis utelukkelse fra fellesskapet etter bestemmelsene i § 29 annet ledd og § § 37, 38, 39 og 

40 annet ledd bokstav d. Innsatte skal være i enerom om natten hvis ikke helsemessige 

forhold eller plassmangel er til hinder for det.  

       Fellesskapet for innsatte som gjennomfører straff i avdeling som nevnt i § 10 annet ledd, 

kan helt eller delvis begrenses av hensyn til ro, orden og sikkerhet, eller dersom hensynet til 

innsatte selv eller andre innsatte tilsier det, og det ikke fremstår som et uforholdsmessig 

inngrep. 

§ 37 Utelukkelse fra fellesskapet som forebyggende tiltak  

       Kriminalomsorgen kan beslutte at en innsatt helt eller delvis skal utelukkes fra 

fellesskapet med andre innsatte dersom det er nødvendig for å  

a) hindre at innsatte til tross for skriftlig advarsel fortsetter å påvirke miljøet i fengslet på en 

særlig negativ måte,   

b) hindre innsatte i å skade seg selv eller øve vold eller fremsette trusler mot andre,   

c) hindre betydelig materiell skade,   

d) hindre straffbare handlinger, eller   

e) opprettholde ro, orden og sikkerhet.   

       Kriminalomsorgen skal beslutte delvis utelukkelse dersom dette er tilstrekkelig for å 

forebygge handlinger etter første ledd bokstavene a til e.  

       Hel eller delvis utelukkelse etter første ledd skal ikke opprettholdes lenger enn nødvendig, 

og kriminalomsorgen skal fortløpende vurdere om det fortsatt er grunnlag for utelukkelsen.  

       Dersom hel utelukkelse fra fellesskapet overstiger 14 dager, skal regionalt nivå 2 ta 

stilling til om den innsatte fortsatt skal utelukkes. Dersom utelukkelsen samlet overstiger 42 

dager, skal tiltaket meldes til Kriminalomsorgens sentrale forvaltning. Melding skal deretter 

gis til Kriminalomsorgens sentrale forvaltning med 14 dagers mellomrom. Utelukkelse etter 
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første ledd bokstavene a til e kan bare strekke seg utover ett år dersom innsatte selv ønsker 

det.  

       Dersom delvis utelukkelse fra fellesskapet overstiger 30 dager, skal tiltaket meldes til 

regionalt nivå.  

       Innsatte som er helt utelukket fra fellesskapet, skal flere ganger daglig tilses av tilsatte. 

Lege skal varsles om utelukkelsen uten ugrunnet opphold.  

       Kriminalomsorgen kan beslutte at alle eller enkelte innsatte helt eller delvis skal 

utelukkes fra fellesskapet dersom det er sannsynlig at et ubestemt antall innsatte har begått 

eller er i ferd med å begå handlinger som nevnt i første ledd, eller dersom akutte 

bygningsmessige eller bemanningsmessige forhold gjør det nødvendig. Slik utelukkelse kan 

opprettholdes i inntil 3 døgn. Regionalt nivå kan forlenge utelukkelsen med inntil 3 døgn 

dersom særlige grunner gjør det påkrevet.  

       Kriminalomsorgen kan beslutte at en innsatt skal utelukkes helt eller delvis fra 

fellesskapet dersom bygningsmessige eller bemanningsmessige forhold gjør det påkrevet, 

eller dersom den innsatte selv ønsker det.  

       § 17 annet ledd skal anvendes ved utelukkelse fra fellesskapet i avdelinger som nevnt i § 

10 annet ledd. 

 

§ 39. Umiddelbar utelukkelse som følge av brudd ved gjennomføring av 

fengselsstraff, forvaring og strafferettslige særreaksjoner.  

       Dersom det er sannsynlig at en innsatt har begått handling som kan føre til reaksjon etter 

§ 40 annet ledd bokstavene c, d og e, kan kriminalomsorgen helt eller delvis utelukke den 

innsatte fra fellesskapet i inntil 24 timer. 

 

§ 40. Reaksjon på brudd ved gjennomføring av fengselsstraff, forvaring og 

strafferettslige særreaksjoner.  

       Kriminalomsorgen kan ilegge reaksjon etter denne bestemmelse dersom innsatte 

forsettlig eller uaktsomt har brutt reglene for ro, orden og disiplin eller forutsetninger og 

vilkår fastsatt i eller i medhold av denne loven. Dette omfatter brudd som er begått under 

midlertidig fravær fra fengsel eller under transport til og fra fengsel. Reaksjon kan også 

besluttes overfor den som har medvirket til brudd. 
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Vedlegg 2: Isolasjonens skadevirkninger  
2.1 Generelt 

Negative helseeffekter som følge av isolasjon kan oppstå etter bare et par dager, og 

helserisikoen øker for hver dag fangen tilbringer under slike forhold. I forskningen 

identifiseres tre hovedelementer som i kombinasjon gjør et isolasjonsregime særlig 

skadelig for helsen: Fangene har minimal sosial kontakt med andre, får redusert 

aktivitet og stimuli, og mister kontroll over de fleste aspekter ved dagliglivet. 217   

2.2 Akutte symptomer 

De mest utbredte skadevirkningene er psykiske, forskning viser at isolasjonsregimer 

kan forårsake psykotiske forstyrrelser, et syndrom som ofte betegnes som 

«fengselspsykose». Symptomer kan være angst, depresjon, sinne, tanke- og 

sanseforstyrrelser, paranoia, psykose og selvskading. Selvmordsraten er også 

dokumentert å være betraktelig høyere for fanger som er underlagt isolasjon. Flere 

fysiske skadevirkninger er videre påvist, inkludert forstoppelse, problemer med 

urinveiene og hjerte- og karsystemet, ryggsmerter, skjelving, hjertebank og svette- 

eller migreneanfall.  

Det må samtidig understrekes at isolasjon slår svært forskjellig ut avhengig av 

fangens helsetilstand, personlighet og kontekst, varighet og soningsforhold. Enkelte 

fanger opplever få skadevirkninger. Andre kan imidlertid oppleve en kraftig 

forverring av en eksisterende mental sykdom, og enkelte uten tidligere symptomer 

opplever et psykotisk gjennombrudd.  

2.3 Senskader 

Det er forsket lite på langtidseffekten av isolasjon. Mens de akutte symptomene ofte 

avtar etter at en periode med isolasjon avsluttes, kan skadevirkningene i enkelte 

tilfeller bli kroniske. På grunn av minimalt med stimuli kan isolasjon føre til nedsatt 

hjerneaktivitet allerede etter sju dager. En studie konstaterte at nedsatt 

hjerneaktivitet kan reverseres dersom isolasjon avsluttes innen en uke, men at 

symptomene kan bli kroniske dersom isolasjonen varer lenger. Studier har funnet at 

symptomer som søvnproblemer, depresjon, angst, nedsatt hukommelse og 

konsentrasjonsevne i enkelte tilfeller vedvarer lenge etter at isolasjonen er avsluttet. I 

tillegg viser studier at isolasjon ofte fører til sosial tilbaketrekking og manglende evne 

til å ha meningsfulle sosiale relasjoner. Slike skadevirkninger begrenser fangens evne 

                                                        
217

 For oppsummering av forskningsfunnene, se Sharon Shalev, A Sourcebook on Solitary Confinement, LSE / 

Mannheim Centre for Criminology 2008. Av skandinavisk forskning kan bl. a. nevnes Peter Sharff Smith, The 

Effects of Solitary Confinement on Prison Inmates: A Brief History and Review of the Literature, I: Michael 

Tonry, ed. Crime and Justice, 34, 441-528 ; Tor Gamman, Om bruk av isolasjon under varetektsfengsling, 

Nordisk tidsskrift for Kriminalvidenskab 88: 42-50 ; Tor Gamman, Uheldige konsekvenser av isolasjon. En 

klinisk studie av to grupper varetektsinnsatte, Tidsskrift for den norske legeforening, 115:2243-46 ; Bengt 

Holmgren, Thomas Frisell, Bo Runeson, Psykisk hälsa hos häktade med restriktioner, Kriminalvården, 

projektnummer: 2007:1 
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til å reetableres i et vanlig fengselsregime, og kan bli en alvorlig hindring for 

tilbakeføring til samfunnet etter løslatelse.  

2.4 Norske fangers erfaringer 

I en studie av isolasjonsbruk i norske fengsler som ble foretatt i 2001, 218 ble tolv 

fanger intervjuet om sin erfaring med isolasjon. Samtlige sa at isolasjonen ga dem 

psykiske plager av ulik art og varighet. Nedenfor følger uttalelser fra tre av fangene:  

«Man blir paranoid av isolasjon. Kona mi sier at jeg har forandret meg, at jeg er blitt 

paranoid, aggressiv, og mer på vakt.»  

 

 «Etter fem måneder på C1 begynte det å skje ting i hodet. Det er akkurat som jeg har fått 

en gummihette over hodet. Jeg sa dette til en fange som hadde sittet syv måneder på forbud, 

han kjente igjen følelsen – gummihetten. Han hadde slitt med gummihetten et helt år 

etterpå – hjelp! tenkte jeg da.»  

 

«Det er helt for jævlig på G, man sitter og ser i en murvegg hele døgnet. Eller på døren, eller 

på hva andre har skrevet på veggen. Jeg er psykisk sterk, men det er helt horribelt.» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
218

 Hellevik (2001).  



«Etter fem måneder på C1 begynte det å skje ting i hodet. Det er akkurat som jeg har fått en gummihette over 
hodet. Jeg sa dette til en fange som hadde sittet syv måneder på forbud, han kjente igjen følelsen – gummi-
hetten. Han hadde slitt med gummihetten et helt år etterpå – hjelp! tenkte jeg da.» 

   Frank, innsatt (2001)
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