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Spørgsmål nr. 798 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Hvad vil ministeren konkret gøre for at normalisere forholdene 

i Storstrøm Fængsel, så der er tilstrækkeligt personale til, at 

fængslet kan fungere efter hensigten?”

Svar:

Der har generelt i de senere år været udfordringer med mangel på fængsels-

betjente i hele kriminalforsorgen, hvilket bl.a. skyldes et kraftigt stigende 

antal indsatte over hele landet og et deraf følgende højt belæg. 

Der er iværksat en række initiativer for at styrke rekrutteringen, herunder 

bl.a. intensivering af rekrutteringskampagner og etablering af den nye ud-

dannelsesinstitution i Vestdanmark, som skal være med til at sikre, at der 

kan uddannes flere betjente til landets fængsler, som kan lette presset på kri-

minalforsorgens ansatte.

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

talelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende:

”Der er lokalt i kriminalforsorgen forskellige udfordringer, når 

det gælder bemanding og sygefravær. Kriminalforsorgen arbej-

der generelt på at imødegå og udjævne personaleunderskuddet i 

kriminalforsorgens institutioner ved en intens rekruttering af 

fængselsbetjente, ved udlån af personale på tværs af institutio-

nerne og ved at have særligt fokus på at nedbringe sygefravæ-

ret. 

Direktoratet for Kriminalforsorgen har til brug for denne besva-

relse indhentet et bidrag fra Kriminalforsorgen Sjælland, hvor 

Storstrøm Fængsel hører til.

Kriminalforsorgen Sjælland har oplyst, at der i 2019 blev ansat 

13 fængselsbetjentelever med tjenestested i Stortrøm Fængsel, 

hvoraf en efterfølgende er fratrådt. Pr. 1. januar 2020 er der an-

sat yderligere fem nye fængselsbetjentelever. 

For at imødegå den konkrete personalemangel på Storstrøm 

Fængsel udlånes også aktuelt fængselsbetjente fra andre fængs-

ler. Kriminalforsorgen Sjælland har oplyst, at der aktuelt er 27 

fængselsbetjente indlånt fra andre institutioner.

Storstrøm Fængsel har endvidere iværksat en række initiativer 

for at nedbringe sygefraværet og styrke arbejdsmiljøet. Det sam-

lede sygefravær i kriminalforsorgen var i perioden fra januar – 

december 2019 på 20,1 sygefraværsdage pr. årsværk. Til sam-
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menligning var det samlede sygefravær i samme periode på 14,5 

sygefraværsdage pr. årsværk i Storstrøm Fængsel.

Storstrøm Fængsel havde i september 2019 besøg af Arbejdstil-

synet, som vurderede, at arbejdsmiljøet var i orden, og tildelte 

institutionen en grøn smiley.

Ovennævnte talmateriale hidrører – med mindre anden kilde er 

anført – fra kriminalforsorgens ledelsesinformationssystem den 

3. februar 2020. Tallene er foreløbige og vil kunne ændre sig i 

forbindelse med efterregistreringer.”
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