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Spørgsmål nr. 687 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Det anbefales i punkt 119 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 alle fri-

hedsberøvede udlændinge i Udlændingecenter Ellebæk og Ny-

købing Falster Arrest bør sikres adgang til mindst to timers 

udendørsophold alle ugens syv dage. Vil ministeren sikre dette?

Spørgsmålet bedes besvaret senest 2 dage inden besvarelse af 

samrådsspørgsmål O.”

Svar:

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

drag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har udtalt følgende, og 

hvortil jeg kan henholde mig:

”Direktoratet for Kriminalforsorgen har til brug for besvarelsen 

indhentet udtalelser fra Kriminalforsorgen Hovedstaden, som 

Udlændingecenter Ellebæk hører under, og fra Kriminalforsor-

gen Sjælland, som Nykøbing Falster Arrest hører under. Direk-

toratet kan på den baggrund oplyse følgende: 

Alle frihedsberøvede i Udlændingecenter Ellebæk har tidligere 

(og frem til ultimo marts 2020, jf. nedenfor) haft adgang til 

udendørsarealer en time dagligt. Der har således ikke eksisteret 

en ordning, hvor dele af centerets frihedsberøvede kun havde 

adgang til 30 minutters udendørsophold, som det er anført i rap-

porten. Udlændingecentret har imidlertid fået opført mindre, 

sikrede udendørsarealer ved hver afdeling, således at alle fri-

hedsberøvede nu har fri adgang hertil i dagtimerne. Disse nye 

udendørsarealer blev taget i brug ultimo marts 2020.

Kriminalforsorgen Sjælland, som Nykøbing Falster Arrest hører 

under, har oplyst til Direktoratet for Kriminalforsorgen, at de 

frihedsberøvede har fri adgang til udendørsarealer i 7-12 timer 

dagligt, alt efter årstid.

Det skal i øvrigt bemærkes, at kriminalforsorgen som følge af et 

højt arrestbelæg har besluttet, at Nykøbing Falster Arrest i løbet 

af september 2020 igen skal benyttes som arresthus. Det bety-

der, at kriminalforsorgen ultimo august 2020 har i gangsat en 

proces med flytning af de frihedsberøvede udlændinge i centeret 

til Udlændingecenter Ellebæk. I den forbindelse bemærkes det, 

at der for tiden er uudnyttet kapacitet i Udlændingecenter Elle-

bæk.”


	Besvarelse 687 REU (D1371231).docx

