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Spørgsmål nr. 749 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Kan ministeren bekræfte, at Politigården lukker som fængsel i 

2020, således som det er anført i Torturkomitéens rapport på 

side 23, og i fald det ikke er tilfældet, oplyse hvorfor Torturko-

mitéen har den opfattelse, og hvorledes de er bibragt den oplys-

ning? 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, og 

hvortil jeg kan henholde mig:

”Som det fremgår af besvarelse af 4. februar 2020 af spørgsmål 

nr. 593 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, besøgte ko-

mitéen Danmark i foråret 2019. I den forbindelse blev det op-

lyst, at lokaliteterne, der huser Politigårdens Fængsel, i 2020 

skulle overdrages til politiet. Efterfølgende blev det i efteråret 

2019 på grund af det høje arrestbelæg aftalt med Københavns 

Politi, at fængslet kunne anvendes i hele 2020.

I regeringens besvarelse af anbefalingen i pkt. 44 i CPT-rappor-

ten beskrives det ovennævnte forløb, og det tilkendegives over 

for komitéen, at det er kriminalforsorgens vurdering, at der fort-

sat vil være brug for pladserne efter 2020. Hvor længe kriminal-

forsorgen kan benytte Politigårdens Fængsel, henset til den ek-

straordinære belægssituation, er endnu ikke afklaret.”
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