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Spørgsmål nr. 1096 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, om manglende besøg og udgang 

kan spares op, så de indsatte får dem godskrevet i sidste ende, 

enten som tidligere løsladelse eller flere udgange efterføl-

gende?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende:

”1. Det fremgår af § 15, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 221 af 17. 

marts 2020 om forebyggelse og inddæmning af udbredelse af 

COVID-19 på kriminalforsorgens område, at hvis en tilladelse 

til regelmæssig udgang efter udgangsbekendtgørelsens § 38 

nægtes, eller hvis en allerede udstedt tilladelse til sådan udgang 

tilbagekaldes, kan den indsatte opspare indtil 4 udgange.

Det fremgår endvidere af den nævnte bestemmelse, at afvikling 

af opsparede udgange kan ske, når begrænsningerne for at fore-

bygge og inddæmme smitte med COVID-19 er ophævet.

2. For så vidt angår den manglende mulighed for besøg bemær-

kes, at kriminalforsorgen har taget initiativ til, at de indsatte i 

videre omfang kan få mulighed for telefonsamtaler, navnlig med 

de nærmeste pårørende, herunder mindreårige børn, som en 

kompensation for, at de midlertidigt er afskåret fra besøg af 

disse. Det er en forudsætning for dette, at den indsatte efter de 

almindelige regler har ret til telefonisk kontakt. 

Den manglende mulighed for besøg vil ikke udmønte sig i tidli-

gere løsladelse eller flere udgange, når begrænsningerne for at 

forebygge og inddæmme smitte med COVID-19 er ophævet.”
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