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Spørgsmål nr. 1144 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren kommentere og overveje de norske foranstalt-

ninger i kriminalomsorgen i forbindelse med COVID-19, i Kri-

minalforsorgen i Danmark? Der henvises til: https://www.regje-

ringen.no/no/aktuelt/midlertidig-forskrift-om-straffegjennom-

foring/id2695507/”

Svar:

Jeg ser med stor alvor på situationen med smittespredning af covid-19. Det 

gælder også i forhold til kriminalforsorgens institutioner, hvor en evt. om-

fattende smittespredning kan have meget store konsekvenser. 

Det fremgår af den pressemeddelelse, der henvises til i spørgsmålet, at man 

i Norge har vedtaget en midlertidig forskrift om straffuldbyrdelse for at af-

bøde konsekvenserne af covid-19 i den norske kriminalforsorg. Det frem-

går, at forskriften medfører begrænsninger for besøg, udvider rammen for 

afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke fra 4 til 6 måneder, giver 

hjemmel til prøveløsladelse med vilkår om elektronisk fodlænke og giver 

hjemmel til strafafbrydelse, uanset om den domfældte selv ønsker det.

Den 18. marts 2020 trådte bekendtgørelse nr. 221 af 17. marts 2020 om fore-

byggelse og inddæmmelse af udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-

19) på kriminalforsorgens område i kraft. Bekendtgørelsen, der er udstedt 

med hjemmel i § 12 d, stk. 2, i epidemiloven, giver bl.a. kriminalforsorgen 

mulighed for helt eller delvist at afskære indsattes ret til besøg, udgang eller 

fællesskab med henblik på at forebygge eller inddæmme udbredelse af 

covid-19 i kriminalforsorgens institutioner.

Kriminalforsorgen har iværksat en række nødvendige tiltag for at sikre, at 

man kan håndtere situationen i institutionerne i lyset af risikoen for smitte 

med covid-19. Blandt disse er en afskæring af indsattes ret til besøg, bortset 

fra forsvarsadvokater og præster mv.

For så vidt angår afsoning af fængselsstraf på bopælen med elektronisk fod-

lænke, prøveløsladelse med vilkår om elektronisk fodlænke og midlertidig 

strafafbrydelse kan jeg oplyse, at det er muligt efter gældende ret under 

overholdelse af visse nærmere betingelser. Jeg finder ikke, at der i den nu-

værende situation er grundlag for at ændre disse regler. 
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