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Spørgsmål nr. S 1296 fra medlem af Folketinget Trine Bramsen (S):  

 

”Vil ministeren indkalde forligskredsen om kriminalforsorgens 

økonomi i lyset af drabsforsøget på en fængselsbetjent ved 

Nyborg Statsfængsel og den udtalte utryghed blandt landets 

fængselsbetjente?” 

 

Svar: 

 

Der har i den seneste tid været flere overfald på fængselsbetjente. Det hid-

til groveste fandt sted i juli, da en fængselsbetjent blev skudt i benene på 

vej til arbejde i Nyborg Fængsel, og så sent som den 5. september blev en 

ansat ved Vridsløselille overfaldet af to tidligere indsatte. Det sidste over-

fald kom få dage efter, at to politibetjente brutalt og koldblodigt blev skudt 

ned på Christiania. 

 

Som justitsminister vil jeg ikke tolerere vold og trusler mod medarbejdere 

i vores offentlige institutioner, der passer deres arbejde og løfter en vigtig 

samfundsopgave. Angreb mod dem, der passer på os, er et angreb mod os 

alle.  

 

Som fængselsbetjent skal man kunne færdes frit og passe sit arbejde uden 

at føle, at man skal gå og kigge sig over skulderen.  

 

Regeringen tager den seneste tids udvikling med overfald og trusler mod 

fængselsbetjente meget alvorligt, og politiet og kriminalforsorgen har 

sammen allerede iværksat en række initiativer, der skal bekæmpe vold og 

trusler mod fængselspersonale.  

 

Herudover har regeringen i maj præsenteret den første af flere såkaldte re-

spektpakker, blandt andet med henblik på at skærpe straffen for vold, trus-

ler og chikane mod personer i offentlig tjeneste og deres familiemedlem-

mer. Vi skal have respekten tilbage både inden for og uden for fængsels-

murene. 

 

Jeg ser på den baggrund ikke noget særskilt behov for at indkalde forligs-

kredsen til drøftelser om sagen. 


