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Spørgsmål nr. 183 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren år for år for årene 2012-2016 redegøre for an-

tallet af igangsatte exit-forløb vedrørende medlemmer af rock-

er- og bandemiljøer samt for, hvor mange af disse exit-forløb 

der er 1) tilendebragt med tilfredsstillende resultat, 2) afbrudt 

uden tilfredsstillende resultat, 3) fortsat igangværende?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har forstået det stillede spørgsmål således, at der sigtes til 

antallet af igangsatte exit-forløb vedrørende medlemmer af rocker- og 

bandemiljøer, der er indsat i kriminalforsorgens institutioner. Ministeriet 

har derfor til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra 

Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende: 

 

”Kriminalforsorgen har i perioden fra 2012 til 2016 indgået 

følgende antal exit-aftaler:  

 

År Antal exit-aftaler 

2012 40 

2013 43 

2014 63 

2015 64 

2016 42 

 

Det kan generelt om kriminalforsorgens exit-forløb oplyses, at 

alle sager vedrørende indsatte, der løslades under et igangvæ-

rende exit-forløb, i forbindelse med løsladelsen overdrages til 

de lokale exitenheder ved politiet, således at exit-forløbet kan 

vurderes og eventuelt videreføres efter løsladelsen.  

 

Den opfølgende indsats vil være baseret på kriminalforsorgens 

forudgående arbejde, der kan have været af kortvarig såvel 

som været funderet på en indsats under en langvarig indsættel-

se. Formålet med kriminalforsorgens exit-forløb er således ik-

ke at afslutte forløbene under indsættelsen, men at fastholde de 

indsatte i forløbet, der eventuelt kan videreføres efter løsladel-

se. 

 

I perioden fra 2012 til 2016 har i alt 68 indsatte afbrudt deres 

exit-forløb under indsættelsen. Baggrunden herfor kan være en 

beslutning fra den indsatte eller fra kriminalforsorgen.  

 

Kriminalforsorgen havde pr. 3. januar 2017 44 indsatte i et 

igangværende exit-forløb.” 


