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Spørgsmål nr. 1788 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, om der er funktioner i Kriminal-
forsorgen, der stadig er reducerede som følge af corona, idet 

spørgeren er bekendt med, at der er mange steder, hvor det er 

svært at opnå besøg?” 

 

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 det – i til-

knytning til nedlukningen af Danmark i marts 2020 – blev vur-

deret nødvendigt at iværksætte en række tiltag for at imødegå 

risikoen for smittespredning af covid-19 i kriminalforsorgens 

institutioner.   

 

De iværksatte tiltag var af meget forskelligartet karakter, idet 

nogle var af ren administrativ karakter som f.eks. indførsel af 

hjemmearbejde for det administrative personale og ændret be-

manding i institutionerne, mens andre mere direkte greb ind i de 

indsattes dagligdag. I forhold til sidstnævnte kan det oplyses, at 

det bl.a. blev vurderet nødvendigt midlertidigt at begrænse de 

indsattes mulighed for at få besøg og udgang.  

 

Som følge af de politiske udmeldinger og aftaler om genåbning 

har kriminalforsorgen i juni 2020 normaliseret kernedriften og 

ophævet de begrænsende tiltag over for de indsatte mv., herun-

der i forhold til afvikling af besøg. Kernedriften kan dog stadig 

være påvirket af kriminalforsorgens efterlevelse af sundheds-

myndighedernes generelle anbefalinger i forhold til covid-19. 

Det betyder bl.a., at fysiske tilsyns- og kontrolforanstaltninger i 

Kriminalforsorgen i Frihed samt Ungekriminalforsorgen kan 

være erstattet af møder via telefon eller videokonference. I for-

hold til besøg i fængsler og arrester kan der være en reduceret 

kapacitet til at afvikle besøg, idet nogle besøgsrum ikke giver 

mulighed for at overholde afstandskravene, ligesom øgede krav 

til rengøring kan betyde kortere tid til afvikling af besøg. Dette 

kan have haft indvirkning på muligheden for afvikling af besøg 

i nogle institutioner.   

  

Kriminalforsorgen følger fortsat smitteudviklingen tæt, herun-

der i forhold til at vurdere, om det igen er nødvendigt at indføre 

lokale eller generelle restriktioner i relation til de indsatte for at 

minimere risikoen for, at der sker en spredning af smitte med 

covid-19 blandt indsatte og ansatte i kriminalforsorgens institu-

tioner. 
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Med virkning fra den 1. oktober 2020 har kriminalforsorgen – 

på baggrund af den seneste tids udvikling af smitte med covid-

19 – fundet det nødvendigt at indføre en begrænsning i forhold 

til besøg, så der kun afvikles besøg med de indsattes nærtstående 

personer, advokater og repræsentanter fra trossamfund. Samti-

dig er der indført et krav om, at alle besøgende i landets fængsler 

og arrester skal bære mundbind. Mundbindet skal dog ikke være 

på i selve besøgsrummet. Besøgsbegrænsningen er foreløbig 

gældende frem til den 18. oktober 2020.” 


	Spørgsmål nr. 1788 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

