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Spørgsmål nr. 1774 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Kan ministeren i forlængelse af samrådet den 3. september 

2020 om kritikken fra Europarådets Komité til forebyggelse af 

tortur (CPT) bekræfte, at hver 6. af de personer, der opholder sig 

på Ellebæk, er frihedsberøvet i mere end 4 måneder?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet et bi-

drag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende:

”Direktoratet for Kriminalforsorgen kan oplyse, at ca. 17 pct. af 

de frihedsberøvede personer, der opholdt sig i Udlændingecen-

ter Ellebæk under CPT’s besøg i perioden 3. april 2019 til 12. 

april 2019, på tidspunktet for besøget havde opholdt sig i mere 

end fire måneder i Udlændingecenter Ellebæk. 

Til sammenligning viser en tilsvarende opgørelse for de friheds-

berøvede personer, der opholdt sig i Udlændingecenter Ellebæk 

den 16. september 2020, at ca. 11 pct. på dette tidspunkt havde 

opholdt sig i mere end fire måneder i Udlændingecenter Elle-

bæk.

Direktoratet skal i den forbindelse bemærke, at disse opgørelser 

er baseret på en given dato og giver kun et øjebliksbillede over 

den foreløbige opholdstid for den gruppe af frihedsberøvede 

personer, der opholdt sig i Udlændingecenter Ellebæk på tid-

punkterne for opgørelserne. Opgørelserne viser således ikke den 

samlede opholdstid for alle de frihedsberøvede personer, der i 

løbet af 2019 havde afsluttet deres ophold i Udlændingecenter 

Ellebæk. 

En opgørelse, der er baseret på alle de frihedsberøvede personer, 

der i 2019 havde afsluttet deres ophold i Udlændingecenter El-

lebæk, viser, at ca. fem pct. havde haft en opholdstid i Udlæn-

dingecenter Ellebæk på over fire måneder ved afslutningen af 

opholdet. 

Direktoratet skal endelig bemærke, at opgørelserne er baseret på 

et udtræk fra kriminalforsorgens klientsystem den 16. september 

2020. Oplysningerne om opholdstid i 2020 er foreløbige og vil 

kunne ændre sig i forbindelse med tilførsel af nye oplysninger i 

klientsystemet.”
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