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Spørgsmål nr. 1075 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Norge løslader indsatte før tid for at forhindre corona-smitte i 

fængslerne. Vil ministeren overveje samme initiativ i Danmark? 

Vil ministeren endvidere redegøre for, om der er indsatte, som 

er smittede med corona-virus?”

Svar:

Kriminalforsorgen har taget en lang række initiativer med henblik på at imø-

degå udbredelse af covid-19 i kriminalforsorgens institutioner. Det drejer 

sig bl.a. om afskæring af besøg og udgang og begrænsning af fællesskab 

mellem indsatte.

Jeg finder ikke, at der i den nuværende situation er grundlag for at udvide 

rammerne for løsladelse af indsatte før tid.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af den del af spørgsmålet, der 

vedrører eventuelle smittede indsatte, indhentet en udtalelse fra Direktoratet 

for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende:

”Direktoratet for Kriminalforsorgen kan på baggrund af indbe-

retninger fra kriminalforsorgsområderne oplyse, at der den 31. 

marts 2020 var 10 indsatte i kriminalforsorgens institutioner, 

som var udelukket fra fællesskab grundet sygdomsindikationer. 

Direktoratet for Kriminalforsorgen kan oplyse, at der pr. 31. 

marts 2020 er en indsat, som er testet positiv for covid-19. 

Det er sundhedsmyndighederne, der fastlægger rammerne for, 

hvornår indsatte kan blive testet for smitte med covid-19. Kri-

minalforsorgen har ikke før den 25. marts 2020 systematisk haft 

mulighed for at få testet indsatte for covid-19. Direktoratet har 

fra denne dato fået mulighed for at få testet indsatte, og krimi-

nalforsorgen har på grundlag af nærmere retningslinjer den 27. 

marts 2020 iværksat systematisk prøvetagning af indsatte, der 

udviser symptomer, således at der kan gennemføres test i sund-

hedssystemet. Formålet hermed er både at hindre smittespred-

ning og at undgå, at ikke-smittede indsatte skal være unødigt 

udelukket fra fællesskab med andre indsatte i kriminalforsor-

gens institutioner.”


	Besvarelse (D1431236).docx

