
Fremsat den 7. oktober 2020 af justitsminister (Nick Hækkerup)

Forslag
til

Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven
(Adgang til sociale behandlingstilbud mod stofmisbrug for indsatte i kriminalforsorgens institutioner m.v.)

§ 1

I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse
nr. 1333 af 9. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. § 45 a, stk. 1, affattes således:
»En indsat har ret til vederlagsfri social behandling mod

stofmisbrug, medmindre afgørende sikkerheds- eller ordens-
mæssige forhold taler imod, jf. dog stk. 2.«

2. I § 45 a, stk. 2, indsættes efter »vederlagsfri«: »social«.

3. I § 45 a, stk. 3, ændres »Behandling« til: »Social behand-
ling«.

4. I § 106, stk. 3, udgår »eller som har udstået straf på bopæ-
len på indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og
kontrol, jf. kapitel 13 b,«.

§ 2

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10.
september 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 776 indsættes efter 6. pkt. som nyt punktum:
»Justitsministeren fastsætter desuden særlige regler om

varetægtsarrestanters ret til social behandling mod stofmis-
brug.«

§ 3

Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikraft-
træden.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 1
kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft
for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold til-
siger.
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1. Indledning

Det overordnede formål med lovforslaget er målrettet at
styrke den sociale stofmisbrugsbehandling i kriminalforsor-
gens institutioner i forhold til det nuværende behandlingstil-
bud og i øvrigt tilpasse reglerne om behandlingsgarantien
for social stofmisbrugsbehandling, så de kommer til at af-
spejle praksis.

Indsattes ret til social stofmisbrugsbehandling er en vigtig
del af kriminalforsorgens resocialiserende arbejde, hvor der
bl.a. fokuseres på at forebygge og forhindre indsatte i at be-
gå ny kriminalitet. Det er derfor afgørende, at indsatte i kri-
minalforsorgens institutioner tilbydes en effektiv og fokuse-
ret behandling mod stofmisbrug, der i videst muligt omfang
er tilpasset den enkelte indsattes konkrete situation og be-
hov.

Med lovforslaget tilsigtes det målrettet at styrke og udvide
det nuværende tilbud om social stofmisbrugsbehandling i ar-
resthusene. Lovforslaget indebærer således, at varetægtsar-
restanter og indsatte afsonere i arresthusene kan tilbydes en
mere intensiv social stofmisbrugsbehandling end i dag, med-
mindre afgørende sikkerheds- eller ordensmæssige forhold
taler imod behandlingen.

Lovforslaget indebærer desuden en generel styrkelse af ko-
ordineringen af det fortsatte behandlingsforløb, uanset om
behandlingen skal fortsætte i kommunalt regi ved løsladelse
eller fortsætte efter overførsel til en afsoningsinstitution.

Med lovforslaget lægges der endvidere op til at tilpasse reg-
lerne om behandlingsgarantien for social stofmisbrugsbe-
handling, så de kommer til at afspejle praksis.
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2. Lovforslagets hovedpunkter

2.1. Social stofmisbrugsbehandling til indsatte, der afso-
ner en fængselsstraf

2.1.1. Gældende ret

Det fremgår af § 45 a, stk. 1, i lov om fuldbyrdelse af straf
m.v. (straffuldbyrdelsesloven), at en indsat har ret til veder-
lagsfri behandling mod stofmisbrug, medmindre
vedkommende ikke skønnes egnet og motiveret til behand-
ling. Det fremgår endvidere af § 45 a, stk. 3, at behandlin-
gen mod stofmisbrug så vidt muligt skal iværksættes senest
14 dage efter, at den indsatte har fremsat begæring herom
over for kriminalforsorgen. En indsat, der er udvist af landet
ved dom, har dog ikke ret til vederlagsfri behandling mod
stofmisbrug, medmindre særlige forhold taler herfor, jf. § 45
a, stk. 2.

Ifølge bemærkningerne indebærer bestemmelsen, at en ind-
sat – medmindre den pågældende er udvisningsdømt – som
skønnes egnet og motiveret, skal tilbydes social misbrugsbe-
handling svarende til den behandling mod stofmisbrug, som
tilbydes af kommunerne efter serviceloven, jf. Folketingsti-
dende 2006-07, tillæg A, side 1161.

I medfør af § 101 i lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august
2019 om social service (serviceloven) med senere ændringer
tilbydes der et bredt spektrum af socialpædagogiske støtte-
foranstaltninger, der har til formål både at resocialisere stof-
misbrugeren og at undgå en forværring af den pågældendes
fysiske og psykiske funktionsevne.

Det vil normalt være ansatte på den institution, hvor den
indsatte er anbragt, eller hvor behandlingstilbuddet udbydes,
der i praksis skal vurdere, om den indsatte er egnet og moti-
veret til behandling for sit stofmisbrug, jf. Folketingstidende
2006-07, tillæg A, side 1162.

I bemærkningerne til straffuldbyrdelseslovens § 45 a er det
forudsat, at indholdet af den sociale misbrugsbehandling i
kriminalforsorgens institutioner kan have store variationer
og forskellige grader af intensitet, jf. Folketingstidende
2006-07, tillæg A, side 1167.

Ifølge bemærkningerne kan behandlingsgarantien for indsat-
te i kriminalforsorgens institutioner i sagens natur ikke ud-
formes identisk med den behandlingsgaranti, som gælder i
det øvrige samfund. En indsat vil f.eks. ikke frit kunne væl-
ge et andet behandlingstilbud end det, kriminalforsorgen kan
anvise, jf. Folketingstidende 2006-07, tillæg A, side 1161.

Det forudsættes, at behandlingstilbuddene i kriminalforsor-
gens institutioner forbeholdes de indsatte, der ikke kan visi-
teres til misbrugsbehandling på en institution uden for kri-
minalforsorgen. Det vil i praksis indebære, at misbrugsbe-
handling i kriminalforsorgens institutioner forbeholdes de
indsatte, hvor afgørende hensyn til retshåndhævelsen taler

imod anbringelse uden for et fængsel, jf. Folketingstidende
2006-07, tillæg A, side 1162.

I praksis tilbydes indsatte i fængslerne indledningsvis en så-
kaldt motivations- og forbehandling. Motivations- og forbe-
handlingen har bl.a. til formål at forberede den indsatte på et
såkaldt primært behandlingstilbud. Når den indsattes behov
og motivation er nærmere afdækket, tilbydes indsatte i
fængslerne, som findes egnede og motiverede til det, et pri-
mært behandlingstilbud, som bl.a. har til formål at få den
indsatte til at forholde sig til sit misbrug og søge at ophøre
med sit misbrug. Endelig tilbydes indsatte i fængslerne ef-
terbehandling, som har til formål at fastholde et opnået op-
hør af misbrug og forebygge et genoptag af misbruget ved at
give den indsatte redskaber til at fungere i en stoffri tilværel-
se.

Indsatte, som afsoner en fængselsstraf i et arresthus, og som
ikke kan overføres til en afsoningsinstitution, tilbydes i
praksis alene motivations- og forbehandling.

Straffuldbyrdelseslovens § 45 a vedrører alene indsattes ret
til social stofmisbrugsbehandling, og bestemmelsen regule-
rer dermed ikke indsattes ret til somatisk stofmisbrugsbe-
handling.

Social stofmisbrugsbehandling udgør et supplement til den
somatiske stofmisbrugsbehandling, herunder abstinens- og
substitutionsbehandling (metadonnedtrapning mv.). Den so-
matiske stofmisbrugsbehandling er rettet mod følgerne af
stofmisbrugerens fysiske afhængighed, hvorimod den socia-
le stofmisbrugsbehandling navnlig tager sigte på at støtte
den pågældende til at gennemføre behandlingsforløbet og
fastholde behandlingsresultatet efterfølgende, jf. Folketings-
tidende 2016-17, A, L 130 som fremsat, side 6-7.

En vellykket social stofmisbrugsbehandling vil ofte forud-
sætte en længerevarende indsats, og den sociale stofmis-
brugsbehandling skal i den forbindelse koordineres med de
sociale myndigheder, som overtager ansvaret ved løsladelse,
jf. Folketingstidende 2016-17, A, L 130 som fremsat, side 7.
I praksis overleverer kriminalforsorgen forud for løsladelse
bl.a. viden om den pågældendes risiko- og behovsvurdering
til den relevante kommune. Formålet hermed er at sikre, at
kommunen har mulighed for at inddrage kriminalforsorgens
vurderinger og prioriteringer i det videre arbejde.

2.1.2. Justitsministeriets overvejelser

Som det fremgår af pkt. 2.1.1 ovenfor, har en indsat, der af-
soner en fængselsstraf, ret til vederlagsfri behandling mod
stofmisbrug, medmindre vedkommende er udvisningsdømt
eller ikke skønnes egnet og motiveret til behandling. Det
forudsættes i den forbindelse, at den sociale stofmisbrugsbe-
handling i kriminalforsorgens institutioner kan variere i
form og intensitet.
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Der er ikke i straffuldbyrdelseslovens § 45 a, stk. 1, taget
stilling til det nærmere indhold af behandlingstilbuddet for
indsatte, som afsoner en fængselsstraf i en af kriminalforsor-
gens institutioner. For at skabe klarhed over behandlingsga-
rantiens indhold finder Justitsministeriet, at indsatte afsone-
res ret til social stofmisbrugsbehandling bør præciseres.

Det er i den forbindelse væsentligt, at alle indsatte, som af-
soner en fængselsstraf, får adgang til den relevante sociale
stofmisbrugsbehandling. På den baggrund finder Justitsmi-
nisteriet desuden, at det nuværende sociale behandlingstil-
bud for indsatte, som afsoner en fængselsstraf i et arresthus,
bør udvides.

Social stofmisbrugsbehandling vil ofte forudsætte en længe-
revarende indsats, og det er derfor væsentligt, at der sker en
effektiv opfølgning på behandlingsforløb, som påbegyndes
under afsoning. På den baggrund finder Justitsministeriet
endvidere, at der bør ske en generel styrkelse af koordinerin-
gen af det fortsatte behandlingsforløb fra behandlingen
under indsættelsen i arresthus til behandling i kommunalt re-
gi i forbindelse med løsladelsen eller ved overførsel til en
afsoningsinstitution, hvor behandlingen kan videreføres.

2.1.3. Den foreslåede ordning

Det foreslås at nyaffatte § 45 a, stk. 1, således, at det præci-
seres, at behandlingsgarantien i § 45 a, stk. 1, omfatter ve-
derlagsfri social stofmisbrugsbehandling.

Det forudsættes i den forbindelse, at indsatte, som afsoner
en fængselsstraf i en af kriminalforsorgens institutioner –
medmindre den pågældende er udvisningsdømt – fortsat
skal tilbydes social stofmisbrugsbehandling, der så vidt mu-
ligt modsvarer den behandling mod stofmisbrug, som tilby-
des af kommunerne efter servicelovens § 101.

Det foreslås dog samtidig, at den sociale stofmisbrugsbe-
handling kan afslås, afbrydes eller begrænses, hvis afgøren-
de sikkerheds- eller ordensmæssige forhold gør, at det ikke
er muligt at gennemføre behandlingen. Er en indsat eksem-
pelvis til fare for f.eks. personalet eller andre medindsatte,
vil den sociale stofmisbrugsbehandling kunne afslås, hvis
det ikke er muligt inden for institutionens rammer at tilrette-
lægge et individuelt forløb for den pågældende. På tilsvaren-
de vis vil et behandlingsforløb kunne ændres eller helt af-
brydes, hvis en indsat ved sin opførsel udgør en ordensmæs-
sig risiko f.eks. i forbindelse med behandling i grupper.

Det vil være ansatte på den institution, hvor den indsatte er
anbragt, eller hvor behandlingstilbuddet udbydes, der i prak-
sis skal vurdere, om der er afgørende sikkerheds- eller or-
densmæssige forhold, der bevirker, at den indsatte ikke kan
deltage i den sociale stofmisbrugsbehandling.

Det forudsættes som hidtil, at behandlingstilbuddene i kri-
minalforsorgens institutioner forbeholdes de indsatte, der ik-

ke kan visiteres til misbrugsbehandling på en institution
uden for kriminalforsorgen.

Indholdet af behandlingsgarantien for indsatte, som afsoner
en fængselsstraf i en af kriminalforsorgens institutioner, kan
i sagens natur ikke udformes identisk med den behandlings-
garanti, som gælder i det øvrige samfund efter servicelovens
§ 101. En indsat, der afsoner en fængselsstraf, vil som hidtil
f.eks. ikke frit kunne vælge et andet behandlingstilbud end
det, kriminalforsorgen kan anvise, og der kan være ordens-
eller sikkerhedsmæssige forhold, som gør, at behandlingsga-
rantien opfyldes på anden vis i kriminalforsorgens institutio-
ner end uden for disse. Kriminalforsorgen afgør, hvilket be-
handlingstilbud den indsatte, som afsoner en fængselsstraf,
skal visiteres til, under inddragelse af den indsattes egne øn-
sker. Det forudsættes som hidtil, at indholdet af den sociale
stofmisbrugsbehandling i kriminalforsorgens institutioner
kan variere i form og intensitet.

Den forslåede bestemmelse i straffuldbyrdelseslovens § 45
a, stk. 1, vedrører alene retten til vederlagsfri social stofmis-
brugsbehandling for indsatte, som afsoner en fængselstraf.
Den foreslåede bestemmelse regulerer dermed ikke indsattes
ret til somatisk stofmisbrugsbehandling, herunder abstinens-
og substitutionsbehandling (metadonnedtrapning mv.), samt
anden lægelig behandling, der relaterer sig til stofmisbrug,
idet retten til somatisk behandling allerede følger af straf-
fuldbyrdelseslovens § 45.

Den foreslåede bestemmelse i straffuldbyrdelseslovens § 45
a, stk. 1, indebærer, at indsatte i fængslerne – i overensstem-
melse med den gældende praksis – indledningsvis tilbydes
en motivations- og forbehandling. Motivations- og forbe-
handlingen har bl.a. til formål at forberede den indsatte på et
såkaldt primært behandlingstilbud. Motivations- og forbe-
handlingen kan indeholde bl.a. visitation, hvor den indsattes
motivation og behandlingsbehov afdækkes, motivationssam-
taler og individuelle samtaler. Den indsatte kan desuden ef-
ter behov indskrives i et forlænget forbehandlingsforløb.

Det forudsættes i den forbindelse, at den sociale stofmis-
brugsbehandling i kriminalforsorgen, som det er tilfældet i
dag, vil bero på motivation og frivillighed.

Den foreslåede bestemmelse indebærer desuden, at indsatte i
fængslerne efterfølgende tilbydes et primært behandlingstil-
bud, som bl.a. har til formål at hjælpe den indsatte til at op-
høre med sit misbrug. Den primære stofmisbrugsbehandling
er et mere intensivt forløb, som bl.a. tilrettelægges med ud-
gangspunkt i, hvor lang tid den pågældende skal afsone.
Den primære stofmisbrugsbehandling kan indeholde bl.a.
gruppeterapi, pædagogiske aktiviteter, kognitiv terapi og un-
dervisning.

Endvidere indebærer den foreslåede bestemmelse i straffuld-
byrdelseslovens § 45 a, stk. 1, at indsatte i fængslerne afslut-
ningsvis tilbydes efterbehandling, som skal give den indsatte
redskaber til at fungere i en stoffri tilværelse. Efterbehand-
ling består primært af individuelle samtaler og/eller gruppe-
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samtaler samt særligt tilrettelagte aktiviteter rettet mod fore-
byggelse af tilbagefald.

Det forudsættes, at kriminalforsorgen kan undlade at iværk-
sætte eller kan afbryde et behandlingsforløb, hvis den ind-
satte ved ord og handlinger giver udtryk for, at den pågæl-
dende reelt ikke har interesse i at deltage i forløbet.

Det forudsættes endvidere, at indsatte, som afsoner en fæng-
selsstraf i et arresthus, og som vurderes at have behov for
primær stofmisbrugsbehandling, som hidtil i videst muligt
omfang overføres til et afsoningssted, hvor den relevante be-
handling tilbydes. I nogle tilfælde er det dog ikke muligt el-
ler hensigtsmæssigt at foretage en sådan overførsel til et an-
det afsoningssted.

Med henblik på at sikre, at alle indsatte, der afsoner en
fængselsstraf, får adgang til den relevante sociale stofmis-
brugsbehandling, foreslås det at udvide behandlingstilbuddet
således, at også indsatte, som afsoner i et arresthus, og som
har gennemført motivations- og forbehandling, tilbydes pri-
mær stofmisbrugsbehandling i arresthuset, hvis det ikke er
muligt eller hensigtsmæssigt at overføre de pågældende til et
andet afsoningssted. I den forbindelse vil de givne byg-
nings- og sikkerhedsmæssige rammer kunne have betydning
for – og eventuelt begrænse – indholdet af behandlingen.

Den foreslåede ordning viderefører, at den sociale stofmis-
brugsbehandling i kriminalforsorgens institutioner skal ko-
ordineres med de sociale myndigheder, som har ansvaret for
den fortsatte stofmisbrugsbehandling ved løsladelse. Det er
endvidere hensigten, at der med den foreslåede ordning sker
en generel styrkelse af koordineringen af det fortsatte be-
handlingsforløb for indsatte, som afsoner en fængselsstraf i
et arresthus. Det indebærer bl.a., at der løbende skal ske op-
følgning og opdatering af den indsatte afsoners behandlings-
plan, således at socialrådgivere ved løsladelse eller overfør-
sel til en afsoningsinstitution kan koordinere det videre for-
løb og dermed sikre en glidende overgang fra et behand-
lingsregi til et andet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 1, nr. 1, og bemærk-
ningerne hertil.

2.2. Social stofmisbrugsbehandling til varetægtsarrestan-
ter

2.2.1. Gældende ret

Efter retsplejelovens § 776 fastsætter justitsministeren nær-
mere regler om behandling af varetægtsarrestanter. Bemyn-
digelsen er bl.a. udnyttet til udstedelse af bekendtgørelse nr.
107 af 30. januar 2019 om ophold i varetægt (varetægtsbe-
kendtgørelsen).

Det følger af varetægtsbekendtgørelsens § 32, stk. 1, at en
varetægtsarrestant har ret til vederlagsfri behandling mod
stofmisbrug, medmindre vedkommende ikke skønnes egnet

og motiveret til behandling. Det følger endvidere, at behand-
ling mod stofmisbrug så vidt muligt skal iværksættes senest
14 dage efter, at varetægtsarrestanten har fremsat begæring
herom over for kriminalforsorgen, jf. § 32, stk. 2.

Bestemmelsen indebærer, at varetægtsarrestanter er omfattet
af den samme behandlingsgaranti, som gælder for indsatte,
der afsoner en fængselsstraf i kriminalforsorgens institutio-
ner, jf. § 45 a i straffuldbyrdelsesloven, jf. Folketingstidende
2010-2011, Tillæg A, L 93 som fremsat, side 6.

I praksis tilbydes varetægtsarrestanter social stofmisbrugs-
behandling, som er indrettet i lyset af denne særlige per-
songruppes situation, herunder det forhold, at længden af
varetægtsfængslingen er ukendt. Det indebærer, at vare-
tægtsarrestanter som udgangspunkt alene tilbydes motivati-
ons- og forbehandling. Motivations- og forbehandlingen har
til formål at forberede varetægtsarrestanten på et primært
behandlingsforløb, hvad enten varetægtsarrestanten skal løs-
lades, og derfor kan visiteres til et kommunalt tilbud, eller
afsone en ubetinget fængselsstraf.

Hvis det konkret vurderes nødvendigt at tilbyde en vare-
tægtsarrestant en særlig intensiv stofmisbrugsbehandling,
der ikke tilbydes i arresthusene, er der efter retsplejelovens §
777 mulighed for – såfremt nogle nærmere angivne betin-
gelser er opfyldt – at overføre varetægtsarrestanten til et af-
soningssted, der har det nødvendige behandlingstilbud.

Det bemærkes, at varetægtsbekendtgørelsens § 32 alene
vedrører varetægtsarrestanters ret til vederlagsfri social stof-
misbrugsbehandling, og bestemmelsen regulerer dermed ik-
ke varetægtsarrestanters ret til somatisk stofmisbrugsbe-
handling, idet retten til somatisk behandling allerede følger
af straffuldbyrdelseslovens § 45.

Social stofmisbrugsbehandling forudsætter ofte en længere-
varende indsats, og kriminalforsorgen skal derfor i forbin-
delse med løsladelse støtte den pågældende i at få kontakt
med de sociale myndigheder, som overtager ansvaret for
den sociale stofmisbrugsbehandling ved løsladelse. I praksis
får varetægtsarrestanter forud for løsladelsen bl.a. udleveret
relevante kontaktoplysninger til kommunen.

2.2.2. Justitsministeriets overvejelser

Som det fremgår ovenfor under pkt. 2.2.1, har en varetægt-
sarrestant ret til vederlagsfri social behandling mod stofmis-
brug, medmindre vedkommende ikke skønnes egnet og mo-
tiveret til behandling. Det er i den forbindelse forudsat, at
den sociale stofmisbrugsbehandling i kriminalforsorgens in-
stitutioner kan variere i form og intensitet. Det fremgår des-
uden under pkt. 2.2.1, at varetægtsarrestanter i praksis som
udgangspunkt alene tilbydes motivations- og forbehandling.

Der er ikke i gældende ret taget stilling til det nærmere ind-
hold af behandlingstilbuddet for varetægtsarrestanter. For at
skabe klarhed over behandlingsgarantiens indhold finder Ju-
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stitsministeriet, at varetægtsarrestanters ret til social stofmis-
brugsbehandling bør præciseres.

Justitsministeriet finder desuden, at det nuværende sociale
stofbehandlingstilbud for varetægtsarrestanter bør udvides.

Social stofmisbrugsbehandling vil ofte forudsætte en længe-
revarende indsats, og det er derfor væsentligt, at der sker en
effektiv opfølgning på behandlingsforløb, som påbegyndes
under varetægtsfængsling. På den baggrund finder Justitsmi-
nisteriet endvidere, at der bør ske en generel styrkelse af ko-
ordineringen af varetægtsarrestantens fortsatte behandlings-
forløb fra behandlingen under varetægtsfængslingen til be-
handling i kommunalt regi i forbindelse med løsladelsen el-
ler ved overførsel til en afsoningsinstitution, hvor behandlin-
gen kan videreføres.

2.2.3. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at der tilføjes et nyt 7. pkt. i retsplejelovens §
776, hvor det vil fremgå, at justitsministeren bemyndiges til
at fastsætte nærmere regler om varetægtsarrestanters ret til
vederlagsfri social behandling mod stofmisbrug.

Bemyndigelsen påtænkes i første omgang udmøntet ved ad-
ministrativt at fastsætte regler i varetægtsbekendtgørelsen
med henblik på at sikre, at alle varetægtsarrestanter får ad-
gang til den relevante sociale stofmisbrugsbehandling. End-
videre påtænkes det målrettet at udvide behandlingen såle-
des, at varetægtsarrestanter, som har gennemført motiva-
tions- og forbehandling, tilbydes primær stofmisbrugsbe-
handling i arresthuset.

Det forudsættes i den forbindelse, at den sociale stofmis-
brugsbehandling i kriminalforsorgen også for varetægtsarre-
stanter vil bero på motivation og frivillighed.

Det forudsættes desuden, at den sociale stofmisbrugsbe-
handling efter servicelovens § 101, som tilbydes vare-
tægtsarrestanter, kan variere i form og intensitet, og at de
givne bygnings- og sikkerhedsmæssige rammer i arresthuset
vil kunne have betydning for – og eventuelt begrænse – ind-
holdet af behandlingen.

Det forudsættes yderligere, at varetægtsarrestanter, som vur-
deres at have behov for primær stofmisbrugsbehandling,
som hidtil i videst muligt omfang overføres til et afsonings-
sted, hvor primær stofmisbrugsbehandling tilbydes, jf. rets-
plejelovens § 777. I nogle tilfælde er det dog ikke muligt el-
ler hensigtsmæssigt at foretage en sådan overførsel.

Endvidere forudsættes det, at der med den foreslåede ord-
ning sker en generel styrkelse af koordineringen af det fort-
satte behandlingsforløb for varetægtsarrestanter, hvad enten
varetægtsarrestanten skal løslades eller afsone en ubetinget
fængselsstraf. Det indebærer bl.a., at der skal ske løbende
opfølgning og opdatering af varetægtsarrestantens behand-
lingsplan, således at socialrådgivere ved løsladelse eller
overførsel til en afsoningsinstitution kan koordinere det vi-

dere forløb og dermed sikre en glidende overgang fra et be-
handlingsregi til et andet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 2, nr. 1, og bemærk-
ningerne hertil.

2.3. Social stofmisbrugsbehandling til frihedsberøvede
udlændinge

2.3.1. Gældende ret

Udlændingeloven indeholder særlige regler om frihedsberø-
velse af udlændinge i forskellige situationer. Loven sondrer
mellem regler om varetægtsfængsling i §§ 35 og 35 a og
regler om administrativ frihedsberøvelse i § 36.

Udlændingelovens § 35 supplerer retsplejelovens bestem-
melser om varetægtsfængsling og kan anvendes i forbindel-
se med behandlingen af en straffesag mod en udlænding. Ef-
ter udlændingelovens § 35 kan en udlænding således vare-
tægtsfængsles, når der er bestemte grunde til at anse vare-
tægtsfængsling for nødvendig for at sikre udlændingens til-
stedeværelse under sagen og under eventuel appel, indtil en
eventuel bestemmelse om udvisning kan fuldbyrdes, og når
1) udlændingen ikke har fast bopæl her i landet, og der er
begrundet mistanke om, at udlændingen har begået en lov-
overtrædelse, der kan medføre udvisning efter §§ 22-24, el-
ler når 2) udlændingen er indrejst i strid med et indrejsefor-
bud.

Endelig kan der ske varetægtsfængsling, med henblik på at
sikre en effektiv fuldbyrdelse af bestemmelsen om udvis-
ning, når udlændingen, har en asylansøgning under behand-
ling og er udvist ved endelig dom efter §§ 22-24.

Efter udlændingelovens § 35 a er der endvidere hjemmel til
at varetægtsfængsle udlændinge på tålt ophold og kriminelle
udviste, som ikke overholder deres opholds-, underretnings-
og meldepligt.

Udlændingelovens § 36 indeholder hjemmel til administra-
tiv frihedsberøvelse af udlændinge. Bestemmelsen giver
mulighed for administrativ frihedsberøvelse med henblik på
at sikre muligheden for afvisning, udvisning, overførsel eller
tilbageførsel eller for udsendelse af en udlænding, der i øv-
rigt ikke har ret til at opholde sig her i landet. Herudover er
der efter § 36 hjemmel til bl.a. at frihedsberøve en udlæn-
ding, som motivationsfremmende foranstaltning, hvis ud-
lændingen ikke medvirker til sin udrejse.

Det henhører under politiet at træffe beslutning om iværk-
sættelse af en administrativ frihedsberøvelse. En udlænding,
der er frihedsberøvet, skal dog, medmindre den pågældende
forinden løslades, inden 3 døgn efter frihedsberøvelsens
iværksættelse fremstilles for retten, der tager stilling til fri-
hedsberøvelsens lovlighed og fortsatte opretholdelse, jf. ud-
lændingelovens § 37.
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Udlændinge, som er frihedsberøvet i medfør af udlæn-
dingelovens regler, er omfattet af bekendtgørelse nr. 107 af
30. januar 2019 om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgø-
relsen), jf. udlændingelovens § 35, stk. 3, § 35 a, stk. 2, og §
37 a, stk. 2, som bl.a. henviser til retsplejelovens § 776.
Retsplejelovens § 776 bemyndiger justitsministeren til at
fastsætte nærmere regler om behandling af varetægtsarre-
stanter.

Således finder varetægtsbekendtgørelsens regler om social
stofmisbrugsbehandling også anvendelse på personer, der er
varetægtsfængslet efter udlændingelovens §§ 35 eller 35 a.
Varetægtsbekendtgørelsens regler om social stofmisbrugs-
behandling finder tilsvarende anvendelse for personer, der er
administrativt frihedsberøvet efter udlændingelovens § 36,
og hvis frihedsberøvelse opretholdes af retten i medfør af
udlændingelovens § 37.

Det følger af varetægtsbekendtgørelsens § 32, stk. 1, at en
varetægtsarrestant har ret til vederlagsfri behandling mod
stofmisbrug, medmindre vedkommende ikke skønnes egnet
og motiveret til behandling. Det følger endvidere, at behand-
ling mod stofmisbrug så vidt muligt skal iværksættes senest
14 dage efter, at varetægtsarrestanten har fremsat begæring
herom over for kriminalforsorgen, jf. § 32, stk. 2.

I praksis tilbydes udlændinge, som er frihedsberøvet i med-
før af udlændingelovens regler, alene somatisk stofmis-
brugsbehandling, herunder abstinens- og substitutionsbe-
handling (metadonnedtrapning mv.), samt anden lægelig be-
handling, der relaterer sig til stofmisbrug.

2.3.2. Justitsministeriets overvejelser

Som det fremgår ovenfor under pkt. 2.3.1, er udlændinge,
som er frihedsberøvet i medfør af udlændingelovens regler,
ligeledes omfattet af bekendtgørelse nr. 107 af 30. januar
2019 om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen), her-
under retten til social stofmisbrugsbehandling, jf. udlændin-
gelovens § 35, stk. 3, § 35 a, stk. 2, og § 37 a, stk. 2, som
bl.a. henviser til retsplejelovens § 776. Det fremgår desuden
under pkt. 2.2.1.2, at udlændinge, som er frihedsberøvet i
medfør af udlændingelovens regler, i praksis ikke tilbydes
social stofmisbrugsbehandling, men alene tilbydes somatisk
behandling mod stofmisbrug.

Den somatiske stofmisbrugsbehandling, herunder eksempel-
vis abstinens- og substitutionsbehandling (metadonnedtrap-
ning mv.), samt anden lægelig behandling, der relaterer sig
til stofmisbrug, er navnlig rettet mod følgerne af stofmisbru-
gerens fysiske afhængighed. Den sociale stofmisbrugsbe-
handling er derimod i højere grad rettet mod at støtte den
pågældende til at gennemføre behandlingsforløbet og fast-
holde behandlingsresultatet efterfølgende. Den sociale stof-
misbrugsbehandling har dermed i større udstrækning et re-
socialiserende formål, herunder at hjælpe den pågældende til
et stof- og kriminalitetsfrit liv efter løsladelsen.

Udlændinge, som er varetægtsfængslet i medfør af udlæn-
dingelovens § 35, befinder sig i en særlig situation. Det
skyldes, at denne persongruppe efter udlændingelovens §
35, stk. 1, er varetægtsfængslet for at sikre den pågældendes
tilstedeværelse under sagen og indtil en eventuel bestem-
melse om udvisning kan fuldbyrdes. Efter udlændingelovens
§ 35, stk. 1, er det bl.a. en betingelse for varetægtsfængsling,
at der enten er begrundet mistanke om, at den pågældende
har begået en lovovertrædelse, som kan medføre udvisning,
eller at udlændingen er indrejst i strid med et indrejseforbud.
Endvidere kan udlændinge i medfør af udlændingelovens §
35, stk. 2, varetægtsfængsles, hvis den pågældende har ind-
givet en ansøgning om opholdstilladelse i medfør af udlæn-
dingelovens § 7 og er udvist ved endelig dom. Udlændinge,
som er varetægtsfængslet efter udlændingelovens § 35, for-
ventes dermed for en stor dels vedkommende som udgangs-
punkt ikke at vende tilbage til det danske samfund, og der er
således ikke samme behov for at forberede de pågældende
på reintegration her i landet, herunder at sikre opfølgning og
videreførelse af den sociale stofmisbrugsbehandling ved løs-
ladelse.

Udlændinge, som er frihedsberøvet i medfør af udlæn-
dingelovens § 35 a, befinder sig ligeledes i en særlig situa-
tion, hvilket skyldes, at denne persongruppe ikke har et lov-
ligt opholdsgrundlag i Danmark. Denne persongruppe skal
således ikke vende tilbage til det danske samfund, og der er
dermed ikke samme behov for at forberede de pågældende
på reintegration her i landet, herunder at sikre opfølgning og
videreførelse af den sociale stofmisbrugsbehandling ved løs-
ladelse.

Endelig befinder udlændinge, som er administrativt friheds-
berøvet i medfør af udlændingelovens § 36 sig i en særlig si-
tuation. Det forventes som udgangspunkt heller ikke, at den-
ne persongruppe skal vende tilbage til det danske samfund,
idet bestemmelsen omfatter administrativ frihedsberøvelse
af udlændinge med henblik på at sikre muligheden for afvis-
ning, udvisning, udsendelse eller motivere til udrejse eller
medvirken hertil mv., jf. § 36, stk. 1, 3, 5, 6, 7 og 8. Friheds-
berøvelse med henblik på udsendelse efter § 36 skal være af
så kort varighed som muligt og inden for de grænser for fri-
hedsberøvelsens samlede varighed, der er fastsat i udlændin-
gelovens § 37, stk. 8. Bestemmelsen giver endvidere mulig-
hed for frihedsberøvelse af udlændinge, der ikke efterkom-
mer en pålagt opholdspligt, eller er udeblevet fra en afhøring
hos politiet eller Udlændingestyrelsen, jf. § 36, stk. 2. Ende-
lig giver bestemmelsen mulighed for at frihedsberøve asyl-
ansøgere, der lægger væsentlige hindringer i vejen for asyl-
sagens oplysning, jf. § 36, stk. 4. Der er således som ud-
gangspunkt ikke samme behov for at forberede de pågæl-
dende på reintegration her i landet, herunder at sikre opfølg-
ning og videreførelse af den sociale misbrugsbehandling ved
løsladelse.

På den baggrund er det Justitsministeriets opfattelse, at ud-
lændinge, som er varetægtsfængslet efter udlændingelovens
§§ 35 eller 35 a, som udgangspunkt ikke bør have adgang til
social stofmisbrugsbehandling. Ligeledes er det Justitsmini-
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steriets opfattelse, at udlændinge, som er frihedsberøvet ef-
ter udlændingelovens § 36, og hvis frihedsberøvelse opret-
holdes af retten i medfør af udlændingelovens § 37, som ud-
gangspunkt heller ikke bør have adgang til social stofmis-
brugsbehandling.

Justitsministeriet finder dog, at udlændinge, som frihedsbe-
røves efter udlændingelovens §§ 35, 35 a eller 36, skal tilby-
des vederlagsfri social stofmisbrugsbehandling, hvis særlige
forhold taler herfor, f.eks. hvis der er udsigt til, at den på-
gældende skal være frihedsberøvet i lang tid.

Justitsministeriet bemærker endvidere, at forslaget ikke be-
grænser disse persongruppers adgang til social stofmis-
brugsbehandling ved en eventuel løsladelse og tilbageven-
den til det danske samfund. Udlændinge, som eksempelvis
er varetægtsfængslet efter udlændingelovens § 35 for at sik-
re de pågældendes tilstedeværelse under en straffesag, og
som frifindes, vil således efter omstændighederne kunne
overgå til social stofmisbrugsbehandling i kommunalt regi,
såfremt udlændingen i øvrigt har lovligt ophold her i landet.
Er udlændinge derimod efter løsladelsen undergivet Udlæn-
dingestyrelsens forsørgelse, jf. udlændingelovens § 42 a –
dvs. udlændinge der alene har processuelt, tålt eller ulovligt
ophold her i landet og som er indkvarteret i Udlændingesty-
relsens regi – kan styrelsen alene tilbyde dækning af nød-
vendige sundhedsmæssige ydelser. Det betyder, at udlæn-
dinge under Udlændingestyrelsens forsørgelse som ud-
gangspunkt alene tilbydes somatisk behandling mod stof-
misbrug, men ikke social misbrugsbehandling.

Bevilling af stofmisbrugsbehandling eller afvænning til ud-
lændinge under Udlændingestyrelsens forsørgelse, som er
mere omfattende end somatisk behandling og udlevering af
metadon, vil alene kunne gives i ganske særlige tilfælde ef-
ter en konkret og individuel vurdering af sagens samlede
omstændigheder.

2.3.3. Den foreslåede ordning

Som nævnt i punkt 2.2.3, foreslås det, at der tilføjes et nyt 7.
pkt. i retsplejelovens § 776, hvorefter justitsministeren be-
myndiges til at fastsætte nærmere regler om varetægtsarre-
stanters ret til vederlagsfri social behandling mod stofmis-
brug.

Udlændinge, som er varetægtsfængslet efter udlændingelo-
vens §§ 35 og 35 a, skal som udgangspunkt ikke have ret til
social stofmisbrugsbehandling. Tilsvarende gælder, at per-
soner, der er frihedsberøvet efter udlændingelovens § 36, og
hvis frihedsberøvelse opretholdes af retten i medfør af ud-
lændingelovens § 37, som udgangspunkt heller ikke skal ha-
ve ret til vederlagsfri social stofmisbrugsbehandling.

Det bemærkes, at lovforslaget ikke begrænser udlændinges
ret til somatisk behandling mod stofmisbrug, f.eks. absti-
nens- og substitutionsbehandling (metadonnedtrapning mv.)

samt anden lægelig behandling, der relaterer sig til stofmis-
bruget.

Den foreslåede ordning indebærer, at udlændinge, som er
frihedsberøvet i medfør af udlændingelovens regler, fortsat
skal tilbydes vederlagsfri social stofmisbrugsbehandling,
hvis særlige forhold taler herfor, f.eks. hvis der er udsigt til,
at den pågældende skal være frihedsberøvet i lang tid. Der
bør dog samtidig være konkrete grunde, som taler for, at den
frihedsberøvede udlænding bør tilbydes social stofmisbrugs-
behandling. Dette kan f.eks. være hensynet til den pågæl-
dendes helbred. Det vil imidlertid stadig være en forudsæt-
ning, at den frihedsberøvede udlænding vurderes at være eg-
net og motiveret til behandling.

I relation til den gældende 14-dages frist for at iværksætte
behandling mod stofmisbrug, jf. varetægtsbekendtgørelsens
§ 32, stk. 2, forudsættes det, at denne i udgangspunktet også
vil finde anvendelse i forhold til udlændinge, som er friheds-
berøvet i medfør af udlændingelovens regler, og som følge
af særlige forhold tilbydes social stofmisbrugsbehandling.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets § 2, nr. 1, og bemærk-
ningerne hertil.

3. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonse-
kvenser for det offentlige

Styrkelsen af den sociale misbrugsbehandling i kriminalfor-
sorgens institutioner vil medføre merudgifter for kriminal-
forsorgen til øgede personaleressourcer.

Det er Justitsministeriets vurdering, at ordningen vil medfø-
re merudgifter for kriminalforsorgen på 4,125 mio. kr. i
2021 samt 5,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Lovforslaget forventes ikke at have implementeringskonse-
kvenser for det offentlige.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for er-
hvervslivet mv.

Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konse-
kvenser for erhvervslivet mv.

5. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for bor-
gerne.

6. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.
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7. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

8. Hørte myndigheder og organisationer mv.

Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 24. januar
2020 til den 26. februar 2020 været sendt i høring hos føl-
gende myndigheder og organisationer m.v.:

Østre Landsret, Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten,
samtlige byretter, Domstolsstyrelsen, Den Danske Dommer-
forening, Dommerfuldmægtigforeningen, HK Landsklubben
Danmarks Domstole, Advokatrådet, Amnesty International,

Dansk Socialrådgiverforening, Danske Advokater, Danske
Regioner, Datatilsynet, Det Kriminalpræventive Råd, Direk-
toratet for Kriminalforsorgen, Foreningen af Fængselsin-
spektører, vicefængselsinspektører og økonomichefer, For-
eningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmar-
kedschefer i Danmark, Foreningen af Offentlige Anklagere,
Foreningen af Statsadvokater, Fængselsforbundet i Dan-
mark, HK Landsklubben Kriminalforsorgen, Institut for
Menneskerettigheder, Justitia, KL, Kriminalforsorgsforenin-
gen, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Landsforenin-
gen KRIM, Landsklubben af socialrådgivere ansat i Krimi-
nalforsorgen, Politidirektørforeningen, Politiforbundet i
Danmark, Retspolitisk Forening, Rigsadvokaten, Rigspoliti-
et, Rådet for Socialt Udsatte, Socialpædagogerne.

9. Sammenfattende skema

Positive konsekvenser/mindreudgifter
(hvis ja, angiv omfang/Hvis nej, anfør

»Ingen«)

Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja,
angiv omfang/Hvis nej, anfør »Ingen«)

Økonomiske konsekvenser for
stat, kommuner og regioner

Ingen Styrkelsen af den sociale misbrugsbehand-
ling i kriminalforsorgens institutioner vurde-
res at ville medføre merudgifter for kriminal-
forsorgen på 4,125 mio. kr. i 2021 samt 5,5
mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Implementeringskonsekvenser
for stat, kommuner og regioner

Ingen Ingen

Økonomiske konsekvenser for
erhvervslivet

Ingen Ingen

Administrative konsekvenser for
erhvervslivet

Ingen Ingen

Administrative konsekvenser for
borgerne

Ingen Ingen

Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen
Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter.
Er i strid med de fem principper
for implementering af erhvervs-
rettet EU-regulering/Overimple-
mentering af EU-retlige mini-
mumsforpligtelser

Ja Nej

X

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Det fremgår af § 45 a, stk. 1, i straffuldbyrdelsesloven, at en
indsat har ret til vederlagsfri behandling mod stofmisbrug,
medmindre vedkommende ikke skønnes egnet og motiveret
til behandling.

Bestemmelsen foreslås nyaffattet med det formål at præcise-
re og målrettet udvide indholdet af den sociale stofmisbrugs-
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behandling, som indsatte, der afsoner en fængselsstraf i en
af kriminalforsorgens institutioner, har ret til.

Det foreslås i § 45 a, at en indsat har ret til vederlagsfri so-
cial behandling mod stofmisbrug, medmindre afgørende sik-
kerheds- eller ordensmæssige forhold taler imod behandling.

Den foreslåede bestemmelse indebærer, at alle indsatte, der
afsoner en fængselsstraf i en af kriminalforsorgens institu-
tioner, som udgangspunkt har ret til social behandling mod
stofmisbrug. Kriminalforsorgen kan dog afslå, afbryde eller
begrænse den sociale behandling, hvis afgørende sikker-
heds- eller ordensmæssige hensyn taler imod en behandling.

Ved sikkerhedsmæssige forhold forstås f.eks., at en indsat er
til fare for personalet eller andre medindsatte. I sådanne til-
fælde vil den sociale stofmisbrugsbehandling kunne afslås
eller afbrydes, hvis det ikke er muligt inden for institutio-
nens rammer at tilrettelægge et individuelt forløb for den
indsatte.

Ved ordensmæssige hensyn forstås f.eks. den situation, hvor
en indsat obstruerer og modarbejder påbegyndt behandling
eksempelvis for at undgå anden anvist beskæftigelse eller
alene opnå beskæftigelsesvederlag. I sådanne situationer vil
behandlingsforløbet kunne ændres eller helt afbrydes.

Det vil normalt være ansatte på den institution, hvor den
indsatte er anbragt, eller hvor behandlingstilbuddet udbydes,
der i praksis skal vurdere, om der er afgørende sikkerheds-
eller ordensmæssige forhold, der taler imod, at den indsatte
modtager social behandling for sit stofmisbrug.

Som hidtil vil indholdet af den sociale behandling mod stof-
misbrug i kriminalforsorgens institutioner kunne variere i
form og intensitet. Det vil desuden som hidtil være afgøren-
de, at social stofmisbrugsbehandling beror på motivation og
frivillighed.

Kriminalforsorgen afgør, hvilket behandlingstilbud den ind-
satte, som afsoner en fængselsstraf, skal visiteres til under
inddragelse af den indsattes egne ønsker. Der kan i den for-
bindelse være forhold, som gør, at behandlingsgarantien op-
fyldes på anden vis i kriminalforsorgens institutioner end
uden for disse. Der kan desuden være hensyn af bl.a. or-
dens- og sikkerhedsmæssig karakter, der fører til, at indhol-
det af behandlingen ikke vil være ens i alle kriminalforsor-
gens institutioner.

Det forudsættes, at behandlingstilbuddene i kriminalforsor-
gens institutioner forbeholdes de indsatte, der ikke kan visi-
teres til stofmisbrugsbehandling på en institution uden for
kriminalforsorgen. Det vil i praksis indebære, at misbrugs-
behandling i kriminalforsorgens institutioner forbeholdes de
indsatte, hvor afgørende hensyn til retshåndhævelsen taler
imod anbringelse uden for et fængsel.

Behandlingsgarantien indebærer, at indsatte i fængslerne – i
overensstemmelse med den gældende praksis – indlednings-

vis vil blive tilbudt en motivations- og forbehandling. Mo-
tivations- og forbehandlingen har bl.a. til formål at forbere-
de den indsatte på et primært behandlingstilbud. Motiva-
tions- og forbehandlingen omfatter bl.a. visitation, hvor den
indsattes motivation og behandlingsbehov afdækkes, mo-
tivationssamtaler og individuelle samtaler. Den indsatte kan
efter behov indskrives i et forlænget forbehandlingsforløb.

Forslaget indebærer desuden, at indsatte i fængslerne efter-
følgende tilbydes et primært behandlingstilbud, som bl.a.
har til formål at få den indsatte til at forholde sig til og søge
at ophøre med sit misbrug. Den primære stofmisbrugsbe-
handling er et mere intensivt forløb, som bl.a. tilrettelægges
med udgangspunkt i, hvor lang tid den pågældende skal af-
sone. Den primære behandling kan indeholde bl.a. gruppete-
rapi, pædagogiske aktiviteter, kognitiv terapi og undervis-
ning. Det forudsættes, at kriminalforsorgen f.eks. kan undla-
de at igangsætte den primære behandling, hvis den indsatte i
forbindelse med motivations- og forbehandlingen ved ord
eller handling giver udtryk for, at pågældende ikke reelt øn-
sker at deltage i behandlingen.

Endvidere indebærer den foreslåede bestemmelse, at indsat-
te i fængslerne afslutningsvis tilbydes efterbehandling, som
skal give den indsatte redskaber til at fungere i en stoffri til-
værelse. Efterbehandling består primært af individuelle sam-
taler og/eller gruppesamtaler, samt særligt tilrettelagte akti-
viteter rettet mod forebyggelse af tilbagefald.

Det forudsættes, at indsatte, som afsoner en fængselsstraf i
et arresthus, og som vurderes at have behov for primær stof-
misbrugsbehandling, som hidtil i videst muligt omfang over-
føres til et afsoningssted, hvor den relevante behandling til-
bydes. I nogle tilfælde er det dog ikke muligt eller hensigts-
mæssigt at foretage en sådan overførsel til et andet afso-
ningssted.

Forslaget indebærer, at behandlingstilbuddet udvides såle-
des, at også indsatte, som afsoner i et arresthus, og som har
gennemført motivations- og forbehandling, tilbydes primær
stofmisbrugsbehandling i arresthuset, hvis det ikke er muligt
eller hensigtsmæssigt at overføre de pågældende til et andet
afsoningssted. I den forbindelse kan de givne bygnings- og
sikkerhedsmæssige rammer indebære begrænsninger for
indholdet af behandlingen.

Den foreslåede ordning viderefører, at den sociale stofmis-
brugsbehandling i kriminalforsorgens institutioner skal ko-
ordineres med de sociale myndigheder, som har ansvaret for
den fortsatte stofmisbrugsbehandling ved løsladelse. Det
forudsættes imidlertid, at der med den foreslåede ordning
sker en generel styrkelse af koordineringen af det fortsatte
behandlingsforløb for indsatte, som afsoner en fængselsstraf
i et arresthus. Det indebærer bl.a., at der løbende skal ske
opfølgning og opdatering af den indsatte afsoners behand-
lingsplan, således at socialrådgivere ved løsladelse eller
overførsel til en afsoningsinstitution kan koordinere det vi-
dere forløb og dermed sikre en glidende overgang fra et be-
handlingsregi til et andet.
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Der henvises i øvrigt til pkt. 2.1 i lovforslagets almindelige
bemærkninger.

Til nr. 2

Det fremgår af straffuldbyrdelseslovens § 45 a, stk. 2, at en
indsat, der er udvist af landet ved dom, ikke har ret til veder-
lagsfri behandling mod stofmisbrug, medmindre særlige for-
hold taler herfor.

Det følger af den foreslåede ændring af § 45 a, stk. 2, at en
indsat, der er udvist af landet ved dom, ikke har ret til veder-
lagsfri social behandling mod stofmisbrug, medmindre sær-
lige forhold taler herfor.

Den foreslåede ændring i straffuldbyrdelseslovens § 45 a,
stk. 2, viderefører uændret straffuldbyrdelseslovens § 45 a,
stk. 2, dog således, at det præciseres, at der er tale om veder-
lagsfri »social« behandling mod stofmisbrug.

Til nr. 3

Det fremgår af straffuldbyrdelseslovens § 45 a, stk. 3, at be-
handling mod stofmisbrug så vidt muligt skal iværksættes
senest 14 dage efter, at den indsatte har fremsat begæring
herom over for kriminalforsorgen.

Det følger af den foreslåede ændring af § 45 a, stk. 3, at so-
cial behandling mod stofmisbrug så vidt muligt skal iværk-
sættes senest 14 dage efter, at den indsatte har fremsat be-
gæring herom over for kriminalforsorgen.

Den foreslåede ændring i straffuldbyrdelseslovens § 45 a,
stk. 3, viderefører uændret straffuldbyrdelseslovens § 45 a,
stk. 3, dog således, at det præciseres, at der er tale om »so-
cial« behandling mod stofmisbrug.

Til nr. 4

Det fremgår af straffuldbyrdelseslovens § 106, stk. 3, at en
dømt, der har udstået straf på bopælen under intensiv over-
vågning og kontrol, jf. kapitel 13 a, eller som har udstået
straf på bopælen på indkvarteringsstedet under intensiv
overvågning og kontrol, jf. kapitel 13 b, har ret til erstatning
efter reglerne i retsplejelovens § 1018 a, hvis den dømte
uforskyldt har udstået straf i for lang tid.

Bestemmelsen blev til § 106, stk. 3, i forbindelse med, at der
ved lov nr. 1541 af 18. december 2018 om ændring af lov
om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven, straffeloven og
lov om folkeskolen (Forhold for indsatte i kriminalforsor-
gens institutioner, varetægtssurrogat m.v.), der trådte i kraft
den 1. februar 2019, blev indsat et nyt stykke 2 i straffuld-
byrdelseslovens § 106.

Ved § 9, nr. 4, i lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring
af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven
og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af
opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af fami-
liesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrej-
seforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og
meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.), blev
straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 b ophævet. I lovens § 9,
nr. 5, udgik af straffuldbyrdelseslovens § 106, stk. 2, formu-
leringen ”eller som har udstået straf på bopælen på indkvar-
teringsstedet under intensiv overvågning og kontrol, jf. kapi-
tel 13 b”. Bestemmelsen var imidlertid i mellemtiden blevet
til § 106, stk. 3.

Formuleringen ”eller som har udstået straf på bopælen på
indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol,
jf. kapitel 13 b”, er således ikke udgået som tilsigtet af straf-
fuldbyrdelseslovens § 106, stk. 3.

Ved lovforslaget foreslås det derfor, at ”eller som har udstå-
et straf på bopælen på indkvarteringsstedet under intensiv
overvågning og kontrol, jf. kapitel 13 b”, udgår af straffuld-
byrdelseslovens § 106, stk. 3.

Til § 2

Det fremgår af § 776 i retsplejeloven, at justitsministeren er
bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om behandlingen
af varetægtsarrestanter.

Bemyndigelsen er bl.a. udnyttet til udstedelse af bekendtgø-
relse nr. 107 af 30. januar 2019 om ophold i varetægt (vare-
tægtsbekendtgørelsen). Det følger af varetægtsbekendtgørel-
sens § 32, stk. 1, at en varetægtsarrestant har ret til veder-
lagsfri behandling mod stofmisbrug, medmindre
vedkommende ikke skønnes egnet og motiveret til behand-
ling.

Det foreslås, at der i retsplejelovens § 776 indsættes et nyt 7.
pkt., hvor det justitsministeren bemyndiges til at fastsætte
nærmere regler om varetægtsarrestanters ret til vederlagsfri
social behandling mod stofmisbrug.

Bemyndigelsen forudsættes udnyttet til administrativt at
præcisere varetægtsbekendtgørelsens regler.

Bemyndigelsen forudsættes for det første udnyttet til at fast-
sætte regler om, at alle varetægtsarrestanter i kriminalforsor-
gens institutioner har ret til social behandling mod stofmis-
brug medmindre afgørende sikkerheds- eller ordensmæssige
forhold taler imod behandlingen.

Som hidtil vil indholdet af den sociale misbrugsbehandling
mod stofmisbrug i kriminalforsorgens institutioner bero på
motivation og frivillighed. Indholdet vil endvidere kunne
variere i form og intensitet.

Kriminalforsorgen afgør, hvilket behandlingstilbud vare-
tægtsarrestanten skal visiteres til, under inddragelse af vare-
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tægtsarrestantens egne ønsker. Der kan i den forbindelse
være forhold, som gør, at behandlingsgarantien opfyldes på
anden vis i kriminalforsorgens institutioner end uden for dis-
se. Der kan desuden være hensyn af bl.a. ordens- og sikker-
hedsmæssig karakter, der fører til, at indholdet af behandlin-
gen ikke vil være ens i alle kriminalforsorgens institutioner.

Behandlingsgarantien indebærer, at varetægtsarrestanter – i
overensstemmelse med den gældende praksis – vil blive til-
budt en motivations- og forbehandling. Motivations- og for-
behandlingen har bl.a. til formål at forberede den indsatte på
et såkaldt primært behandlingstilbud, hvad enten vare-
tægtsarrestanten skal løslades og derfor kan visiteres til et
kommunalt tilbud eller skal afsone en ubetinget fængsels-
straf. Motivations- og forbehandlingen kan indeholde bl.a.
visitation, hvor den indsattes motivation og behandlingsbe-
hov afdækkes, motivationssamtaler og individuelle samtaler.
Den indsatte kan desuden efter behov indskrives i et forlæn-
get forbehandlingsforløb.

Med lovforslaget lægges der op til at udvide behandlingstil-
buddet således, at varetægtsarrestanter, som har gennemført
motivations- og forbehandling tilbydes primær stofmis-
brugsbehandling i arresthuset, hvis det ikke er muligt eller
hensigtsmæssigt at overføre de pågældende til et andet sted.
I den forbindelse kan de givne bygnings- og sikkerhedsmæs-
sige rammer indebære begrænsninger for indholdet af be-
handlingen.

Det forudsættes, at varetægtsarrestanter, som vurderes at ha-
ve behov for primær stofmisbrugsbehandling, som hidtil i
videst muligt omfang overføres til et afsoningssted, hvor
primær stofmisbrugsbehandling tilbydes.

Bemyndigelsen vil endvidere blive udnyttet til at fastsætte
regler om, at kriminalforsorgen kan afslå, afbryde eller be-
grænse den sociale behandling, hvis afgørende sikkerheds-
eller ordensmæssige hensyn taler imod en behandling.

Ved sikkerhedsmæssige forhold forstås f.eks. at en indsat er
til fare for personalet eller andre medindsatte. I sådanne til-
fælde vil den sociale stofmisbrugsbehandling kunne afslås
eller afbrydes, hvis det ikke er muligt inden for institutio-
nens rammer at tilrettelægge et individuelt forløb for den
indsatte.

Ved ordensmæssige hensyn forstås f.eks. den situation, hvor
en indsat obstruerer og modarbejder påbegyndt behandling
eksempelvis for at undgå anden anvist beskæftigelse eller
alene opnå beskæftigelsesvederlag. I sådanne situationer vil
behandlingsforløbet kunne ændres eller helt afbrydes.

Den eksisterende ordning med, at den sociale misbrugsbe-
handling i kriminalforsorgens institutioner skal koordineres
med de sociale myndigheder, som har ansvaret for den fort-
satte stofmisbrugsbehandling ved løsladelse, forudsættes vi-
dereført. Det forudsættes dog, at der sker en generel styrkel-
se af koordineringen af det fortsatte behandlingsforløb for
varetægtsarrestanter. Det indebærer bl.a., at der løbende skal
ske opfølgning og opdatering af varetægtsarrestantens be-

handlingsplan, således at socialrådgivere ved løsladelse eller
overførsel til en afsoningsinstitution kan koordinere det vi-
dere forløb og dermed sikre en glidende overgang fra et be-
handlingsregi til et andet.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.2 i lovforslagets almindelige
bemærkninger.

Udlændinge, som er frihedsberøvet i medfør af ud-
lændingelovens regler, er også omfattet af reglerne i vare-
tægtsbekendtgørelsen, jf. udlændingelovens § 35, stk. 3, §
35 a, stk. 2, og § 37 a, stk. 2, som bl.a. henviser til retspleje-
lovens § 776. Det indebærer, varetægtsbekendtgørelsens
regler om vederlagsfri social stofmisbrugsbehandling også
finder anvendelse på personer, der er frihedsberøvet i med-
før af udlændingelovens regler.

Bemyndigelsesbestemmelsen forventes for det andet udnyt-
tet til at tilpasse frihedsberøvede udlændinges ret til veder-
lagsfri social behandling mod stofmisbrug.

Bemyndigelsesbestemmelsen vil på den baggrund blive ud-
møntet således, at personer, som er varetægtsfængslet efter
udlændingelovens §§ 35 og 35 a, som udgangspunkt ikke
har ret til social stofmisbrugsbehandling. Tilsvarende vil
personer, der er frihedsberøvet efter udlændingelovens § 36,
og hvis frihedsberøvelse opretholdes af retten i medfør af
udlændingelovens § 37, som udgangspunkt heller ikke have
ret til vederlagsfri social stofmisbrugsbehandling.

Bemyndigelsesbestemmelsen omhandler alene social stof-
misbrugsbehandling. Der lægges således ikke op til at ændre
ved frihedsberøvede udlændinges ret til somatisk behandling
mod stofmisbrug. Udlændinge, som er frihedsberøvet i med-
før af udlændingelovens regler, vil således fortsat have
samme adgang som hidtil til at modtage f.eks. abstinens- og
substitutionsbehandling (metadonnedtrapning mv.) samt an-
den lægelig behandling, der relaterer sig til stofmisbrug.

Den forslåede ordning indebærer, at udlændinge, som er fri-
hedsberøvet i medfør af udlændingelovens regler, skal tilby-
des vederlagsfri social behandling mod stofmisbrug, hvis
særlige forhold taler herfor, f.eks. hvis der er udsigt til, at
den pågældende skal frihedsberøves i lang tid. Der bør dog
samtidig være konkrete grunde, som taler for, at den pågæl-
dende udlænding, som er frihedsberøvet i medfør af udlæn-
dingelovens regler, bør tilbydes social stofmisbrugsbehand-
ling. Dette kan f.eks. være hensynet til den pågældendes hel-
bred.

I relation til den gældende 14-dages frist for at iværksætte
behandling mod stofmisbrug, jf. varetægtsbekendtgørelsens
§ 32, stk. 2, forudsættes det, at denne også vil finde anven-
delse i forhold til udlændinge, som er frihedsberøvet i med-
før af udlændingelovens regler, og som følge af særlige for-
hold tilbydes social stofmisbrugsbehandling.

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.2 i lovforslagets almindelige
bemærkninger.
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Til § 3

Det foreslås, at justitsministeren fastsætter tidspunktet for
lovens ikrafttrædelse, således at kriminalforsorgen forinden
kan gennemføre de nødvendige praktiske foranstaltninger.

Til § 4

Bestemmelsen fastsætter lovens territoriale anvendelsesom-
råde.

Straffuldbyrdelsesloven er ikke sat i kraft på Færøerne, men
kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft

med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger. Det
foreslås på den baggrund, at lovens § 1 ved kongelig anord-
ning helt eller delvis kan sættes i kraft for Færøerne med de
ændringer, som de færøske forhold tilsiger. Straffuldbyrdel-
sesloven er heller ikke sat i kraft for Grønland, hvor de gæl-
dende regler om fuldbyrdelse af straf findes i den grønland-
ske kriminallov.

Efter bestemmelsen gælder lovens § 2 ikke for Færøerne og
Grønland. Færøerne og Grønland har egne retsplejelove,
hvorfor det ikke vil være relevant at sætte lovens § 2 i kraft
for hverken Færøerne eller Grønland.
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Bilag 1
Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering Lovforslaget

§ 1

I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse
nr. 1333 af 9. december 2019, foretages følgende ændringer:

§ 45 a. En indsat har ret til vederlagsfri behandling mod
stofmisbrug, medmindre vedkommende ikke skønnes egnet
og motiveret til behandling, jf. dog stk. 2.

1. § 45 a, stk. 1, affattes således:
»En indsat har ret til vederlagsfri social behandling mod

stofmisbrug, medmindre afgørende sikkerheds- eller ordens-
mæssige forhold taler imod, jf. dog stk. 2.«

Stk. 2. En indsat, der er udvist af landet ved dom, har ikke
ret til vederlagsfri behandling mod stofmisbrug, medmindre
særlige forhold taler herfor.

2. I § 45 a, stk. 2, indsættes efter »vederlagsfri«: »social«

Stk. 3. Behandling mod stofmisbrug skal så vidt muligt
iværksættes senest 14 dage efter, at den indsatte har fremsat
begæring herom over for kriminalforsorgen.

3. I § 45 a, stk. 3, ændres »Behandling« til: »Social behand-
ling«.

§ 106, stk. 3. En dømt, der har udstået straf på bopælen
under intensiv overvågning og kontrol, jf. kapitel 13 a, eller
som har udstået straf på bopælen på indkvarteringsstedet
under intensiv overvågning og kontrol, jf. kapitel 13 b, har
ret til erstatning efter reglerne i retsplejelovens § 1018 a,
hvis den dømte uforskyldt har udstået straf i for lang tid.

4. I § 106, stk. 3, udgår »eller som har udstået straf på bopæ-
len på indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og
kontrol, jf. kapitel 13 b,«.

§ 2
I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. sep-

tember 2019, foretages følgende ændring:

§ 776. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om be-
handlingen af varetægtsarrestanter. Justitsministeren kan i
den forbindelse fastsætte regler om, at afgørelser, der er truf-
fet af kriminalforsorgsområderne vedrørende varetægtsarre-
stanter, kan indbringes for Direktoratet for Kriminalforsor-
gen. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler om kla-
gefrist, behandling af klagesager og opsættende virkning af
klager. For indsatte i den undervisningspligtige alder fast-
sætter justitsministeren særlige regler om undervisning. For
arrestanter, der er isoleret efter rettens bestemmelse, fastsæt-
ter justitsministeren særlige regler om øget personalekon-
takt, udvidet adgang til besøg, særlig adgang til eneundervis-
ning og bestemte typer af arbejde samt tilbud om regelmæs-
sige og længerevarende samtaler med præster, læger, psyko-
loger eller andre. Justitsministeren fastsætter endvidere reg-
ler om den bistand, der i øvrigt ydes varetægtsarrestanter for
at begrænse de erhvervsmæssige, sociale og personlige
ulemper, der følger af varetægten. Justitsministeren kan her-
udover fastsætte nærmere regler om kriminalforsorgens ad-
gang til at foretage konfiskation af genstande og penge hos

1. I § 776 indsættes efter 6. pkt. som nyt punktum: »Justits-
ministeren fastsætter desuden særlige regler om varetægtsar-
restanters ret til social behandling mod stofmisbrug.«.
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varetægtsarrestanter, når genstandene eller pengene er ulov-
ligt indført, erhvervet eller tilvirket i institutionen eller i øv-
rigt er medtaget, besiddet eller rådet over i strid med regler
eller anvisninger for ophold i institutionen.
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