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Spørgsmål nr. 660 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren sikre, at indsatte i den særligt sikrede bygning E 

i Storstrøm Fængsel tilbydes strukturerede programmer med 

konstruktive aktiviteter, helst uden for cellerne, så der skabes en 

passende mental og fysisk stimulering, jf. punkt 49 i "Report to 

the Danish Government on the visit to Denmark carried out by 

the European Committee for the Prevention of Torture and In-

human or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 3 to 

12 April 2019"? Spørgsmålet bedes besvaret 2 dage før besva-

relsen af REU alm. del - samrådsspm. O.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

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

hvortil jeg kan henholde mig:

”Direktoratet for Kriminalforsorgen har til brug for besvarelsen 

af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Kriminalforsorgen 

Sjælland, som Storstrøm Fængsel hører under.

Kriminalforsorgen Sjælland har oplyst, at de indsatte i den sær-

ligt sikrede afdeling (som er i sikkerhedsklasse 1) i bygning E i 

Storstrøm Fængsel tilbydes beskæftigelse uden for egen celle i 

dertil indrettede arbejdsrum. De indsatte kan være beskæftiget 

to og to, såfremt de er godkendt dertil. 

De indsatte tilbydes desuden undervisning (forberedende vok-

senundervisning (FVU), almen voksenundervisning (AVU) og 

højere forberedelseseksamen (HF)) i dertil indrettede skoleloka-

ler. De indsatte kan deltage i undervisningsaktiviteter to og to, 

såfremt de er godkendt dertil.

Direktoratet for Kriminalforsorgen finder således, at de indsatte 

i den særligt sikrede afdeling i bygning E i Storstrøm Fængsel 

allerede tilbydes strukturerede og konstruktive aktiviteter uden 

for cellerne.”
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