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•  Hva brukes i Norge dag? 

•  Hva brukes i andre land? 

•  Nye muligheter 

•  Prinsipper 

•  Fordeler og ulemper 
 
 

KDI 



 ”Det er tanker, verdier og etikk og ikke 
industriell fremdrift, som skal bestemme 
grensene for kontroll.”  

 Nils Christie (1996), Pinens begrensning 
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Recommendation CM/Rec(2014)4 
of the Committee of Ministers to member States on 
electronic monitoring 

•  Europarådets anbefalinger om etiske og juridiske 
prinsipper for elektronisk kontroll 

•   Recognising that electronic monitoring used in the 
framework of the criminal justice process can help 
reduce resorting to deprivation of liberty, while 
ensuring effective supervision of suspects and 
offenders in the community, and thus helping 
prevent crime; 

•  Agreeing further that ethical and professional 
standards need to be developed regarding the 
effective use of electronic monitoring in order to 
guide the national authorities, including judges, 
prosecutors, prison administrations, probation 
agencies, police and agencies providing equipment 
or supervising suspects and offenders; 



Elektronisk kontroll, § 16.2 

•  Landsdekkende med 11 EK-grupper med 
tverrfaglig bemanning i turnus 

•  Total kapasitet 342 plasser 

•  Straffegjennomføringsform 

•  Inntil 4 mnd før forventet løslatelse, hel- 
eller delgjennomføring 

•  Tett oppfølging og kontroll, individuelt 
tilpasset domfeltes behov 

•  Sentral nattevakttjeneste 

•  Døgnbemannet kontrollsentral  
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•  13000 søknader mottatt 

•  7000 saker iverksatt  

•  22 % delgjennomføring  

•  5 % overført fengsel etter  

 brudd 

•   7,5 % tilbakefall 

•  Evalueringer fra KRUS 

•  Rapport fra SSB 

KDI 



MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

KLOKKESLETT

00:00-02:00

02:00-04:00

04:00-05:00

05:00-06:00

06:00-07:00

07:00-08:00

08:00-09:00

09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-22:00

22:00-24:00

S = SYSSELSETTING

P = PERMISJON

I = INNE

O = OBLIGATORISK OPPMØTE

AKTIVITETSPLAN 

FOR

__________________

UKE ______

Kriminalomsorgen
Vestfold friomsorgskontor
Elektronisk kontroll

Dato: ________

_____________              ____________

for friomsorgen                 den domfelte



Radio-frekvens 
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•  ”Datatilsynet vil uttrykke tilfredshet med at 
det etter tilsynets mening er funnet gode 
løsninger på enkelte prinsipielle spørsmål. 
Konkret gjelder dette teknologien som er 
valgt og som skal anvendes ved bruk av 
fotlenker.” 

 

 
 
 
 
 

 



Internasjonal praksis 

•  Stor variasjon! 
 
- Type program 
- Målgruppe 
- Innhold 
- Kostnader 
- Volum 
- Teknikk 
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Teknologi 

KDI 



GPS 



Omvendt voldsalarm 

•  Loven vedtatt i 2009, trådt i kraft 2013, 
hjemlet i straffeloven § 33 femte ledd 

•  Kontaktforbud med elektronisk kontroll 
idømmes av retten når det anses 
nødvendig for at kontaktforbudet skal bli 
overholdt 

•  Øke beskyttelsen for volds- og 
trusselutsatte 

•  Flytte byrden fra utsatt til utøver 
•  Trussel om OVA ved brudd på 

kontaktforbud kan ha en preventiv effekt  
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Muligheter 

•  Økt bruk av teknikk for dagens målgruppe? 

- GPS, fjernalkomåler, videokonferanse 

- Kan bidra til økt sikkerhet, økt 
likebehandling, ressursbesparende 
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Muligheter 

•  Bruk av teknikk for nye målgrupper? 

 -  RF: § 12 institusjoner uten 
døgnbemanning, i åpne fengsler 

-  GPS: for forvaringsdømte, under permisjon, 
under prøveløslatelse 

-  Fjernalkomåler: for § 16.1, RK 
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•  ”…de uimotståelige fristelser som følger av 
teknologiske muligheter. Det er en velkjent 
justispolitisk variant å porsjonere ut spesielt 
integritetskrenkende inngrep i flere på 
hverandre følgende doser, slik at opinionen 
får svelget unna mellom munnfullene…” 
KROM 

 
 
 
 
 

 



•  Kontrolltiltak som kan øke sikkerheten og 
dermed legge til rette for et tilpasset, faglig 
innhold og muligheter for domfelte som 
ellers ikke ville vært i målgruppen 

 - et virkemiddel, ikke et mål 
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Grunnleggende prinsipper 

•  Etikk  

•  Rettslikhet 

•  Sikkerhet 

•  Personvern 

•  Kvalitet 

•  Kapasitet 

•  Økonomi 
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