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Spørgsmål nr. 661 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Det fremgår af punkt 50 i "Report to the Danish Government 

on the visit to Denmark carried out by the European Committee 

for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treat-

ment or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019" at fælles-

skabstiden var halveret for de kvindelige indsatte i Storstrøm 

Fængsel under delegationens besøg i april 2019. Vil ministeren 

oplyse, om dette stadig er tilfældet, og i givet fald hvad der vil 

blive gjort for at sikre, at de kvindelige indsatte ikke på dette 

punkt er ringere stillet end mandlige medindsatte? Spørgsmålet 

bedes besvaret 2 dage før besvarelsen af REU alm. del - samrå-

dsspm. 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 anmodet om en udtalelse fra Kriminalforsorgen 

Sjælland, som Storstrøm Fængsel hører under. 

Kriminalforsorgen Sjælland har til Direktoratet for Kriminal-

forsorgen oplyst, at Storstrøm Fængsel i udgangspunktet er til-

tænkt mandlige afsonere. Ved behov kan dele af kapaciteten 

omlægges til arrestpladser, hvor også kvindelige varetægtsarre-

stanter kan placeres. På tidspunktet for CPT’s besøg var de kvin-

delige arrestanter placeret på en arrestafdeling, hvor der også var 

mandlige arrestanter. Eftersom personalet konkret vurderede, at 

kvindernes sikkerhed ikke kunne garanteres i et kønsblandet 

fælleskab, blev fælleskabstiden på afdelingen fordelt mellem de 

mandlige og kvindelige arrestanter. Af sikkerhedshensyn var 

fælleskabstiden uden for cellen således halveret for både de 

kvindelige og de mandlige arrestanter på afdelingen.

Kriminalforsorgen Sjælland har endvidere oplyst, at der pr. 12. 

august 2020 sidder 4 kvindelige arrestanter i Storstrøm Fængsel. 

Da det fortsat ikke er muligt at reservere en hel afdeling til kvin-

der i Storstrøm Fængsel, sidder kvinderne stadigvæk på en arre-

stafdeling, hvor der også sidder mandlige arrestanter. Af sikker-

hedsmæssige årsager er den beskrevne praksis med kønsopdelt 

fælleskab bevaret. Kvinderne har – på linje med de mandlige 

arrestanter på afdelingen – dermed mulighed for 2 timers dagligt 

fællesskab uden for cellerne. Derudover har arrestanterne mu-

lighed for yderligere 2 timers cellefælleskab. Som det fremgår, 

er der således ikke tale om, at de kvindelige varetægtsarrestanter 

har eller har haft ringere mulighed for fællesskab end de mand-
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lige varetægtsarrestanter i den kønsblandede arrestafdeling i 

Storstrøm Fængsel. Det er herudover blevet oplyst, at de kvin-

delige varetægtsarrestanter arbejder sammen 5 timer dagligt fra 

mandag til fredag i et værksted.

Der er som udgangspunkt ikke forskel på, hvilke sikkerhedskri-

terier der lægges til grund, når mandlige og/eller kvindelige ind-

satte tildeles fællesskab. Det er også muligt at lade mandlige og 

kvindelige indsatte have fællesskab, hvis institutionen vurderer, 

at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Der er relativt få kvin-

delige arrestanter i de danske arrester.  Det tilstræbes derfor i 

videst muligt omfang at placere kvindelige arrestanter i en ar-

rest, hvor der er en eller flere andre kvindelige arrestanter, såle-

des at de kan have fællesskab med hinanden.

Det bemærkes i øvrigt, at der som led i udmøntningen af flerår-

saftalen for kriminalforsorgen 2018-2021 skal etableres et kvin-

defængsel i Jyderup Fængsel, hvor kvindelige arrestanter fra 

Sjælland som udgangspunkt vil blive placeret fremover.”
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