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Spørgsmål nr. 1564 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Hvad er ministerens holdning til, at Kriminalforsorgen henvi-

ser en socialt udsat, der til hverdag bor i botilbud, til selv at 

skulle søge egnede erstatningshandicaphjælpemidler hos kom-

munen og alternativt skal opholde sig 90 dage i en seng med 

bækkenstol på cellen, som beskrevet i Dagbladet Informations 

artikel af 26. juni 2020 ”Kriminalforsorgen: Stofbruger med 

handicap skal afsone 90 dages fængsel i sygeseng”?”

Svar:

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har Justitsministeriet indhentet en 

udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende, og 

som jeg kan henholde mig til:

”Direktoratet for Kriminalforsorgen kan oplyse, at kriminal-

forsorgen ved indsættelse af personer til afsoning foretager en 

konkret vurdering af afsonerens situation, herunder af, hvorvidt 

der er akutte og generelle personlige og sociale forhold, der skal 

tages hånd om. Vurderingen sker i samråd med den indsatte. 

Kriminalforsorgen bistår med at kontakte relevante aktører, her-

under en kommune, hvis det vurderes relevant. Hvis en person 

møder frem til indsættelse uden nødvendige hjælpemidler, og 

pågældende ikke selv har adgang til sådanne, vil kriminalforsor-

gen bistå den indsatte med at foretage en ansøgning om tildeling 

heraf hos den ansvarlige bevillingsmyndighed i form af 

bopælskommunen. 

Direktoratet har indhentet en udtalelse fra Kriminalforsorgen 

Hovedstaden, der har oplyst, at det er muligt at låne en standard-

kørestol i Vestre Hospital, hvilken dog ikke er tilpasset den en-

kelte indsattes handicap. Kørestolen vil derfor efter Kriminal-

forsorgen Hovedstadens oplysninger ikke være egnet til at sidde 

i en hel dag, men vil kunne bruges til f.eks. transport til 

toilet/bad og til gårdtur mv. Det er i øvrigt normal praksis, at den 

indsattes bopælskommune stiller hjælpemidler til rådighed un-

der afsoning. 

Kriminalforsorgen Hovedstaden har yderligere oplyst, at insti-

tutionen i øvrigt vil sikre sig, at en indsat ikke ligger 90 dage i 

en seng uden mulighed for at bevæge sig, og at den indsatte så-

ledes vil have mulighed for at komme på gårdtur, hvor der er 

opstillet diverse træningsredskaber, herunder en håndcykel. I 

forhold til beskæftigelse har Kriminalforsorgen Hovedstaden 

oplyst, at en kørestolsbruger vil blive tilbudt cellearbejde. Kri-

minalforsorgen Hovedstaden har i øvrigt oplyst, at Vestre Ho-

spital er ved at indrette et aktivitetsrum, som også kørestolsbru-
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gere vil have adgang til. Endelig vil en kørestolsbruger have ad-

gang til cellefællesskab på tilsvarende vis som andre indsatte.

Direktoratet kan henholde sig til ovennævnte udtalelse.”
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