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Spørgsmål nr. S 287 fra medlem af Folketinget Sjúrður Skaale (JF):  

 

”Skal ministerens svar på spørgsmål nr. S 245 af 6. december 

2017 forstås således, at regeringen har til hensigt at tilføre flere 

midler til bemandingen i Mjørkadalur?” 

 

Begrundelse: 

 

”Der henvises til følgende afsnit i ministerens svar af 6. decem-

ber 2017: »Spørgsmålet om prioriteringen af midler til kriminal-

forsorgens arbejde på Færøerne, herunder bemandingen i Mjør-

kadalur, indgår i den samlede prioritering af opgaver i kriminal-

forsorgen inden for rammerne af flerårsaftalen.« Denne del af 

svaret forekommer uklar for spørgeren, hvorfor ministeren an-

modes om en konkretisering.” 

 

Svar: 

 

Som det fremgik af besvarelsen af spørgsmål nr. S 245 af 6. december 2017, 

fremgår det af flerårsaftalen for kriminalforsorgens økonomi i 2018-2021, 

at der fortsat sættes fokus på kriminalforsorgens arbejde på Færøerne og i 

Grønland. Der er med flerårsaftalen ikke prioriteret flere midler til kriminal-

forsorgens institution på Færøerne. 

 

Justitsministeriet har imidlertid tidligere forholdt sig til spørgsmålet om for-

holdene i Mjørkadalur. Det fremgår således af besvarelsen af spørgsmål nr. 

575 (Alm. del) af 18. maj 2017 fra Folketingets Retsudvalg, at det er Direk-

toratet for Kriminalforsorgens vurdering, at Arresthuset i Mjørkadalur er 

egnet til at opfylde behovet på Færøerne for at kunne rumme varetægts-

fængslede og i et nærmere bestemt omfang også afsonere.  

 

Kriminalforsorgen overvejer løbende bemandingsspørgsmålet i Mjørkada-

lur i forhold til den samlede prioritering af opgaver i kriminalforsorgen in-

den for rammerne af flerårsaftalens økonomi.  

 

 

 


