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Spørgsmål nr. 451 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oversende den skriftlige afrapportering til ud-

valget fra det ”udvalg af praktikere”, der jf. Aftale om Krimi-

nalforsorgens økonomi 2018-2021, side 9, havde til opgave at 

”gennemføre et serviceeftersyn af de nuværende disciplinær-

straffe og administrative reaktioner i fængsler og arresthuse”?”

Svar:

Af flerårsaftalen for kriminalforsorgens økonomi 2018-2021 fremgår, at der 

nedsættes et udvalg af praktikere i kriminalforsorgen, der skal gennemføre 

et serviceeftersyn af de nuværende disciplinærstraffe og administrative re-

aktioner i fængsler og arresthuse, og at kriminalforsorgen – hvis udvalgets 

arbejde viser, at det nuværende system ikke fungerer efter hensigten – vil 

komme med forslag til de nødvendige justeringer samt undersøge mulighe-

derne for eventuelt at indføre nye former for disciplinærstraffe, reaktioner 

og incitamentsløsninger. Det er forudsat i flerårsaftalen, at praktikerudval-

gets arbejde og kriminalforsorgens forslag skal forelægges for forligskred-

sen bag flerårsftalen.

Praktikerudvalgets rapport og kriminalforsorgens forslag vil indgå som en 

del af grundlaget for et samlet oplæg om eventuelle ændringer af de nuvæ-

rende disciplinærstraffe og administrative reaktioner i fængsler og arrest-

huse, som jeg forventer at kunne præsentere for forligskredsen bag flerårs-

aftalen i forbindelse med det kommende ordinære møde i forligskredsen 

med henblik på en drøftelse heraf.

Jeg finder det på den baggrund rigtigst, at forligskredsen får lejlighed til at 

drøfte oplægget om eventuelle ændringer af de nuværende disciplinærstraffe 

og administrative reaktioner i fængsler og arresthuse, inden eventuelle æn-

dringer drøftes med resten af Folketinget.
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