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Spørgsmål nr. 1903 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren angive, hvad Kriminalforsorgens budget er til 
bandeexit, herunder hvori exitindsatsen består, hvor mange der 

har været igennem forløbet, hvor mange forløb har været suc-

cesfulde, og hvor mange deltagere er faldet fra? Det ønskes også 

oplyst, hvor mange støttetimer/mentortimer, der gennemsnitligt 

bruges pr. person i bandeexit.” 

 

Svar: 

 

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

drag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende: 

 

”1. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan oplyse, at kriminal-

forsorgens bandeexitprogram er en overbygning på de øvrige 

indsatser, som kriminalforsorgen iværksætter under afsoning, 

og har særligt fokus på at støtte indsatte, som ønsker at forlade 

bandemiljøet.  

 

Bandeexitprogrammet tager udgangspunkt i, at det er en længe-

revarende og krævende proces for en person at forlade et krimi-

nelt miljø. Det er derfor afgørende, at den indsatte er motiveret 

og egnet til at indgå i et bandeexitprogram, hvorfor der inden og 

under opstarten af et exit-forløb foretages en grundig vurdering 

af den indsatte. Denne vurdering munder ud i enten et tilbud om 

en exit-aftale eller et afslag herpå. 

 

De enkelte exit-forløb tilrettelægges individuelt og ud fra den 

enkelte indsattes behov. Bandeexitprogrammet er således ikke 

et på forhånd fastlagt program. Som en del af kriminalforsor-

gens exit-indsats har den indsatte mulighed for at få mentor-

støtte og for at deltage i et psykologforløb. 

 

Hovedparten af de indsatte, der indgår en exit-aftale, får på et 

tidspunkt i exit-forløbet tilknyttet en mentor for en periode. Det 

afhænger af den indsattes individuelle behov, hvor ofte mento-

ren og den indsatte mødes i denne periode. Typisk mødes de dog 

1-2 gange om måneden. Herudover anvendes der hyppigt tele-

fonisk kontakt. Kriminalforsorgen har ikke en oversigt over, 

hvor mange mentortimer der gennemsnitligt bruges pr. indsat i 

et exit-forløb.  

 

Alle sager vedrørende indsatte, der løslades under igangværende 

exit-forløb, overdrages som udgangspunkt til de lokale exit-en-

heder ved politiet, som herefter – ofte i samarbejde med kom-

munen og kriminalforsorgen – vurderer, om exit-forløbet skal 

videreføres. Et exit-forløb vil således typisk strække sig ud over 

løsladelsen og vil ikke skulle afsluttes ved kriminalforsorgen. 
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Kriminalforsorgen foretager som følge heraf ikke en opgørelse 

over gennemførte exit-forløb, herunder om de er afsluttet med 

et tilfredsstillende resultat.  

 
2. Direktoratet har i anledning af spørgsmålet foretaget en ma-

nuel gennemgang af alle sager med indgåede exit-aftaler i peri-

oden fra den 1. april 2015 til den 28. oktober 2020 og kan op-

lyse, at der i perioden ses at være indgået 368 exit-aftaler i kri-

minalforsorgen. 158 af de sager, hvori der i perioden var indgået 

en exit-aftale, ses overdraget til de lokale exitenheder ved poli-

tiet. Overdragelserne er udtryk for, at personerne i exit-forlø-

bene har overholdt de indgåede exit-aftaler med kriminalforsor-

gen frem til løsladelse. De sager, der ikke er overdraget, er ble-

vet afbrudt på baggrund af en beslutning fra enten den indsatte 

eller fra kriminalforsorgen.   

 

Det bemærkes, at opgørelsen – som det fremgår af ovenstående 

– er baseret på en manuel gennemgang af et større antal sager, 

og at der derfor kan være en usikkerhed forbundet med opgørel-

sesmetoden. Endvidere bemærkes, at en indsat kan have indgået 

flere exit-aftaler i perioden. 

 

3. I aftalen om kriminalforsorgens økonomi 2018-2021 er der 

afsat 35 mio. kr. til forstærkningshold og styrket indsats mod 

bandemedlemmer, herunder at styrke exitarbejdet. Der er end-

videre i 2020 afsat et budget på 2,7 mio. kr. til projekt Bandeexit 

og mentorordning.  

 

Herudover har kriminalforsorgen ikke et samlet budget for ban-

deexit, da exit-indsatsen bl.a. varetages af ansatte med øvrige 

opgaver, og da indsatsen til dels benytter sig af de øvrige ind-

satser i kriminalforsorgen.” 

 

 

 

 


