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Spørgsmål nr. 681 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Mener ministeren, at det er rimelig at bruge straffe, der giver 

permanente psykiske mén som angst, depression og psykose, så-

som isolation, på baggrund af mindre forseelser som ejerskab af 

en mobiltelefon, sådan som vi har set på Udrejsecenter Elle-

bæk?”

Svar:

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

drag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, som oplyser følgende, og hvor-

til jeg kan henholde mig:

”Direktoratet for Kriminalforsorgen kan oplyse, at forbuddet 

mod besiddelse af mobiltelefoner og lignende kommunikations-

udstyr i Udlændingecenter Ellebæk er begrundet i sikkerheds-

mæssige hensyn. En frihedsberøvet udlændings besiddelse af en 

mobiltelefon udgør således en væsentlig sikkerhedsrisiko, idet 

en telefon kan anvendes til via kontakt med personer uden for 

institutionen at koordinere undvigelse eller indsmugling af 

f.eks. narkotika. 

Besiddelse af en mobiltelefon vil ligeledes som følge af, at mo-

biltelefonen er i stand til at optage lyd og billede, på anden vis 

kunne udgøre en sikkerhedsrisiko, idet man via mobiltelefonen 

på nem vis kan lagre og videregive oplysninger til uvedkom-

mende om f.eks. institutionens sikkerhedstekniske installatio-

ner.

På grund af den sikkerhedsmæssige risiko som besiddelse af en 

mobiltelefon kan have, har kriminalforsorgen fundet det formål-

stjenligt også at lade de sædvanlige normalreaktioner for iken-

delse af strafcelle i lukkede fængsler og arresthuse gælde for de 

frihedsberøvede i Udlændingecenter Ellebæk. Disse følger af 

reglerne for varetægtsarrestanter.

Det bemærkes, at reglerne for disciplinære sanktioner over for 

blandt andet ulovlig besiddelse af mobiltelefon er under over-

vejelse.”
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