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Spørgsmål nr. 28 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren udarbejde en vejledning for afsonings- og visi-

tationsvilkår i Kriminalforsorgen for minoriteter som f.eks. in-

terkønnede og transkønnede, og i den forbindelse inddrage rele-

vante organisationer, herunder organisationer både for interkøn-

nede og transkønnede? I benægtende fald bedes det begrundes. 

Der henvises til artiklen ”Voldtægtsdømt kvinde med mandligt 

kønsorgan tvinges til mandefængsel”, Politiken den 2. oktober 

2019.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

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

som jeg kan henholde mig til:

”Direktoratet for Kriminalforsorgen kan oplyse, at der ikke ak-

tuelt er planer om at udarbejde en vejledning for afsonings- og 

visitationsvilkår for f.eks. interkønnede og transkønnede.

Det er direktoratets vurdering, at der på nuværende tidspunkt 

kun er et fåtal af indsatte personer i kriminalforsorgens institu-

tioner, hvor en sådan vejledning vil være relevant. Det vurderes 

derfor ikke på nuværende tidspunkt nødvendigt at udarbejde en 

vejledning, som specifikt gælder for disse personer. Direktora-

tet finder, at afsoningsvilkår, herunder forhold og vilkår om-

kring visitation, bedst fastlægges efter de konkrete omstændig-

heder i de enkelte sager. I den forbindelse bør der i videst mu-

ligt omfang tages hensyn til de særlige forhold, der kan være 

vedrørende den pågældende indsatte. Der skal dog samtidig ta-

ges hensyn til medindsatte og personale, ligesom der skal tages 

hensyn til orden- og sikkerhed i fængslerne.

Som det fremgår af den i spørgsmålet nævnte artikel, verserer 

der en sag ved domstolene, som omhandler afsoningsforhold for 

en indsat, der har fået foretaget juridisk kønsskifte. Alt efter ud-

faldet af denne retssag, vil direktoratet evt. genoverveje, hvor-

vidt der måtte være behov for retningslinjer på området.”
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