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Svar på oppfølgingsbrev fra Telemark fengsel, Kragerø avdeling
Det vises til fengselets brev av 13. mars 2017. I brevet orienterer fengselet om oppfølgingen
av anbefalingene gitt i rapport i forbindelse med Sivilombudsmannens forebyggingsenhet
besøk til Telemark fengsel, Kragerø avdeling 1.– 2. november 2016.
Fengselet har i sitt brev redegjort for hvordan anbefalingene er blitt fulgt opp.
Sivilombudsmannen merker seg positivt at flere av disse har ført til endringer.
Sivilombudsmannen vil knytte noen merknader til enkelte av svarene fra fengselet.
1. Beskyttelse og ivaretagelse
Sivilombudsmannen merker seg som positivt at fengselet foretar en grundig risikovurdering
før to innsatte plasseres på en dobbelcelle. Samtidig minner Sivilombudsmannen om
følgende påpekning i rapporten:
«Det er imidlertid en klar risiko for at det å bli plassert på en dobbeltcelle kan bidra til å
sette en innsatt i en sårbar situasjon eller skape uheldige avhengighetssituasjoner. Det
kan for eksempel gjøre det vanskeligere å beskytte seg mot press som gjelder medisiner,
mat, røyk eller andre goder innsatte har tilgang til. Press av seksuell art og trusler kan
også forekomme»
2. Fysiske forhold og fellesskap
Fengselet informerer om at man etter oversendelsen av rapporten er gått i dialog med
Statsbygg for å forbedre luftegården, herunder montere flere benker og lage mulighet for
utsyn til park og by. Samtidig gjør fengselet oppmerksom på at dette arbeidet er på et
innledende stadium og at andre prosjekter må ferdigstilles før utbedringer av luftegården.
Det fremkommer også av fengselets svar at det ikke er mulig å utvide luftegården.
Uteområdene i et fengsel bør legge til rette for og stimulere til aktiviteter i friluft. I
besøksrapporten slås det blant annet fast at de store begrensningene i mulighet til fysisk
aktivitet i friluft ved Telemark fengsel, avdeling Kragerø, bidro til at fengselet ikke fremstod
som egnet for lengre opphold og for gravide innsatte. Det minnes også om at ordningen med
såkalte «plussbetjenter» etter Sivilombudsmannens vurdering ikke oppveier for
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uteområdenes klare begrensninger, blant annet fordi mange av de innsatte ikke har tilgang
til denne ordningen.
3. Mottaksrutiner og informasjon ved innkomst
Utenlandske innsatte har rett til informasjon på et språk de forstår og det fremgår av tall fra
fengselet at en fjerdedel av innsatte til enhver tid utenlandske. Fengselet informerer i sitt
svar om at Kriminalomsorgens informasjonshefte for utenlandske innsatte blir delt ut til nye
innsatte på aktuelt språk.
Sivilombudsmannen noterer seg ny informasjon om at fengselet er i besittelse av utstyr for å
vise informasjonsfilm i forbindelse med innkomst. Det er positivt at dette skal tas i bruk, og
at det også vil bli installert en infokanal på innsattes TV i forbindelse med installering av nytt
TV-anlegg.
4. Arbeids - og aktivitetstilbud
Sivilombudsmannen deler ikke fengselets vurdering av arbeidstilbudet som gis de innsatte
og viser til besøksrapportens beskrivelser av funn når det gjelder dette.
5. Kontakt med pårørende
Det er positivt at fengslet har etablert en barneansvarlig i Kragerø fengsel. Vi merker oss
også fengselets tilbakemelding om at telefontilbudet i så stor grad som mulig forsøkes
utvidet til innsatte som har barn, utenlandske innsatte og innsatte som ikke mottar besøk.
Avslutningsvis takker vi for orientering av oppfølgingen av anbefalingene i forbindelse med
Sivilombudsmannens besøksrapport i november 2016. Med dette avsluttes oppfølgingen til
Telemark fengsel, Kragerø avdeling. Et eventuelt nytt besøk vil bli gjennomført når
Sivilombudsmannen vurderer dette som hensiktsmessig.
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