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Spørgsmål nr. 701 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Det nævnes i punkt 147 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 CPT har 

fået oplyst, at personer anbragt i isolation i Udlændingecenter 

Ellebæk og Nykøbing Falster Arrest ikke har adgang til telefon. 

Vil ministeren sikre denne adgang?

Spørgsmålet bedes besvaret senest 2 dage inden besvarelse af 

samrådsspørgsmål O.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, hvortil jeg kan henholde mig:

”Direktoratet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhen-

tet udtalelser fra henholdsvis Kriminalforsorgen Hovedstaden 

og Kriminalforsorgen Sjælland, som Udlændingecenter Elle-

bæk og Nykøbing Falster Arrest henhører under.

Kriminalforsorgen Hovedstaden har oplyst, at de frihedsberø-

vede, som er udelukket fra fællesskab eller er i gang med at af-

vikle ikendt strafcelle, i lighed med de øvrige frihedsberøvede, 

har mulighed for at købe et telefonkort i udlændingecenterets 

butik. Såfremt de pågældende ønsker at foretage telefonopkald, 

er det nu muligt at telefonere fra den telefon, som pr. 10 juni 

2020 er blevet opsat i enrumsafsnittet, således at der fast fore-

findes telefon på denne afdeling. Hidtil havde de pågældende 

mulighed for at benytte fællesskabsafdelingens telefon, som 

personalet midlertidigt kunne flytte hen til enrumsafsnittet.

Kriminalforsorgen Sjælland har oplyst, at frihedsberøvede, der 

skal udelukkes fra fællesskab, eller er ikendt strafcelle, som ud-

gangspunkt bliver overført fra Nykøbing Falster Arrest til Ud-

lændingecenter Ellebæk. Såfremt der undtagelsesvist ikke 

skulle ske overførsel, kan den frihedsberøvede få en telefon ind 

på cellen, såfremt denne ønsker at foretage telefonopkald.

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.
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Direktoratet kan henholde sig til det oplyste.”
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