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Spørgsmål nr. 1511 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvordan ministeren vil rette op på 

mulighederne for en værdig afsoning for kørestolsbrugere? Der 

henvises til artiklen: ”Kriminalforsorgen: Stofbruger med han-

dicap skal afsone 90 dages fængsel i sygeseng”, Information den 

26. juni 2020.”

Svar:

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har Justitsministeriet indhentet en 

udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende:

”Det følger af straffuldbyrdelseslovens § 23, at fængselsstraf, så 

vidt det er praktisk muligt, skal fuldbyrdes i nærheden af den 

dømtes hjemsted. Yderligere følger det af denne bestemmelse, 

at der ved afgørelsen af, i hvilket åbent eller lukket fængsel eller 

i hvilket arresthus den dømte skal anbringes, endvidere skal ta-

ges hensyn til den dømtes egne ønsker vedrørende eksempelvis 

helbredsmæssige forhold. 

Det gælder generelt, at hvis den frihedsberøvede har særlige be-

hov grundet handicap eller andet, vil der efter en konkret og in-

dividuel vurdering blive taget hensyn til dette i den pågældende 

afsoningsinstitution. Det kan eksempelvis være i forbindelse 

med placering af den frihedsberøvede i celle med kort afstand 

til bade- og toiletforhold eller i relation til særlige sundheds-

mæssige behov. 

For frihedsberøvede, der er kørestolsbrugere, er afsoningsfor-

holdene så vidt muligt tilpasset de forhold og krav, der gør sig 

gældende for borgere i det øvrige samfund, men under samtidig 

hensyntagen til kriminalforsorgens behov for at udøve den sik-

kerhed og kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen. 

Personer med handicap, som udstår straf i kriminalforsorgens 

institutioner, frihedsberøves således under forhold, som tager 

hensyn til deres funktionsnedsættelse.”

Der henvises i øvrigt til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 1510 

(Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.
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