
Lovvedtak 70
(2020–2021)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 215 L (2020–2021), jf. Prop. 143 L (2019–2020)

I Stortingets møte 18. februar 2021 ble det gjort følgende 

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og 
bevegelsessensor i fengselsceller mv.)

I
I lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. 
gjøres følgende endringer:

§ 14 sjette ledd skal lyde:
Domfelte kan midlertidig overføres til annet fengsel 

i forbindelse med rettsmøte. Kortvarig overføring kan 
også skje i påvente av transport ut av landet. Overføring 
kan i begge tilfeller skje til fengsel med høyere sikkerhets-
nivå. I særlige unntakstilfeller kan overføring i forbin-
delse med rettsmøte også skje fra fengsel til politiarrest. 
Oppholdet i politiarrest eller i fengsel nær utreisested,
skal være så kort som mulig.

§ 27 femte ledd skal lyde:
Før kriminalomsorgen gir tillatelse til besøk til inn-

satte, kan det på forhånd kreves utlevert opplysninger fra 
politiet om den besøkende. Slike opplysninger kan utleve-
res for å avverge og forebygge kriminalitet og for å ivareta 
sikkerheten i fengselet, jf. politiregisterloven §§ 27 og 30.

Ny § 29 a skal lyde:
§ 29 a Varsling om fare for liv og helse

Kriminalomsorgen kan installere teknisk utstyr på 
innsattes rom som varsler dersom pust og bevegelse avvi-
ker fra det normale, for å avverge fare for liv og helse.

§ 38 nytt annet ledd skal lyde:
Håndjern, transportjern, bodycuff, spyttbeskytter og til-
svarende tvangsmidler som er godkjent av Kriminalom-
sorgsdirektoratet, kan benyttes for å avverge andre fysiske 
angrep på person, når angrepet vil være egnet til å skape 
frykt, smerte eller annet betydelig ubehag. Spyttbeskytter 
kan bare benyttes under tilsyn.

§ 38 nåværende annet til femte ledd blir nytt tredje til 
sjette ledd.

II
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kon-

gen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til for-
skjellig tid.

Tone Wilhelmsen Trøen
president
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