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Spørgsmål nr. 747 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Kan ministeren oplyse, hvor længe indsatte sidder i gennemsnit 
på Politigården, idet svaret bedes opgjort for de seneste 5 år?
Spørgsmålet bedes besvaret senest to dage før besvarelsen af 
REU alm. del - samrådsspm. Q og R.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende:

”Direktoratet for Kriminalforsorgen har trukket oplysninger fra 
kriminalforsorgens klientsystem og på baggrund heraf opgjort 
den gennemsnitlige opholdstid for indsatte i Politigårdens 
Fængsel årligt for perioden 2015-2019.

Tabellen nedenfor viser antallet af dage en indsat i gennemsnit 
har opholdt sig på Politigårdens Fængsel i de enkelte år.

Tabel 1: Gennemsnitlig opholdstid i dage i perioden 2015-

2019

År
Gennemsnitlig* opholdstid i 

dage
Antal for-

løb**

2015 58,0 125

2016 55,1 139

2017 54,0 146

2018 50,5 159

2019 61,3 129
* Personer der er indsat og løsladt samme dag, opgøres som nul (0) dage.
** Én person kan have flere forløb samme år.
Perioder er opgjort efter det år, hvor indsættelsesperioden slutter.

Data er hentet fra kriminalforsorgens klientsystem den 17. au-
gust 2020.

Opholdstiden for den enkelte indsatte kan være registreret i af-
brudte perioder. Det er derfor for hver enkelt indsat undersøgt, 
om en periode slutter samme dag som den efterfølgende periode 
starter. Hvis dette er tilfældet, er perioderne opgjort til én samlet 
periode. Opholdstiden for den enkelte indsatte er således opgjort 
for de samlede, tidsmæssigt sammenhængende perioder.”
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