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Svar på oppfølgingsbrev fra Ila fengsel og forvaringsanstalt
Det vises til brev fra Ila fengsel og forvaringsanstalt datert 14. november 2017. I brevet orienterer
institusjonen om sin oppfølging av Sivilombudsmannens anbefalinger gitt i rapport som ble publisert
22. august 2017. Rapporten bygger på besøk gjennomført av Sivilombudsmannens
forebyggingsenhet 6.–9. mars 2017.
Generelt om oppfølging av anbefalingene
Fengselet synes å ha gjennomført en grundig oppfølging av Sivilombudsmannens anbefalinger og har
gitt en god redegjørelse for dette arbeidet.
Fysiske forhold
Sivilombudsmannen merker seg at det er nedsatt en arbeidsgruppe for å se på tiltak for å korte ned
på tiden innsatte må vente på å benytte toalett, og at forslagene til tiltak skulle legges fram i
november 2017.
Videre er det opplyst at det er planlagt ombyggingsprosjekter som vil forbedre inneklimaet ved flere
av avdelingene.
Miljø og trygghet
Fengselet har igangsatt tiltak for å utvikle skriftlige rutiner for forebygging og håndtering av
selvmordsrisiko. Det er også notert at tilgang til brannrutiner vil bli gjort tilgjengelig på engelsk og
russisk, og at disse gjennomgås ved inntakssamtale.
Utelukkelse fra fellesskapet
Sivilombudsmannen merker seg fengselets kommentarer, og at utelukkelse av bygnings- eller
bemanningsmessige forhold kun skal skje ved akutte forhold.
Sivilombudsmannen ser det som positivt og viktig at det er opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe for
å utarbeide isolasjonskompenserende tiltak for innsatte ved avdeling G som er isolert i kortere
perioder.
Som nevnt i rapporten ser sivilombudsmannen svært alvorlig på situasjonen med langvarig
utelukkelse av personer med psykiske lidelser. Sivilombudsmannen vil følge opp dette punktet
særskilt overfor sentrale myndigheter.
Kroppsvisitasjon
Sivilombudsmannen merker seg at fengselet har vurdert to-trinns visitasjon, og konkludert med at
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dette ikke vil fungere tilfredsstillende for de forvaringsdømte. Ombudsmannen gjør oppmerksom på
at trinnvis kroppsvisitasjon er en praksis som anbefales av Den europeiske torturforebyggingskomite
(CPT), og er innarbeidet praksis blant annet i fengsler i Storbritannia hvor kriminalomsorgens
retningslinjer for kroppsvisitasjon spesifiserer følgende: «at no time must a person be completely
naked during a full search».1
Sivilombudsmannen ønsker å understreke at kroppsvisitasjon er et inngripende tiltak, og at
tilstedeværelse av kvinnelige betjenter oppfattes som nedverdigende av mange innsatte.
Sivilombudsmannen har notert seg fengselets kommentarer, blant annet om at det vil fortsatt være
fokus på at det bør benyttes mannlige betjenter til visitasjon. Det samme gjelder for punktet om
urinprøvetaking, og det er også notert at det er vurdert andre lokaler til dette formålet.
Informasjon til innsatte
Sivilombudsmannen har forståelse for at oversettelse er kostnadskrevende, og er positiv til at
oversettelse til russisk er igangsatt. Det samme gjelder vurdering av andre tiltak som beskrevet i
brevet.
Kontakt med omverden.
Sivilombudsmannen merker seg at fengselet er positiv til dette, men at det er praktiske og
økonomiske utfordringer knyttet til en eventuell gjennomføring av tiltaket.
Med dette avsluttes oppfølgningen av vårt besøk. Et eventuelt nytt besøk vil bli gjennomført når
Sivilombudsmannen vurderer dette som hensiktsmessig.
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