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Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 23 (Alm. del), som Folketingets 

Grønlandsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. november 2020. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Karina 

Lorentzen Dehnhardt (SF). 
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Spørgsmål nr. 23 (Alm. del) fra Folketingets Grønlandsudvalg: 

 

”Ministeren bedes redegøre for ventelisten til afsoning af 
domme i Grønland, og herunder om det giver mening at genåbne 

anstalten i Kangerlussuaq for at aflaste og nedbringe venteli-

sten.” 

 

Svar: 

 

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

drag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende: 

 

”Kriminalforsorgen kan oplyse, at der pr. 19. november 2020 er 

42 domfældte på ventelisten. 21 domfældte er indkaldt til afso-

ning i november 2020 og januar 2021. Der er således 21 dom-

fældte på ventelisten, som endnu ikke er indkaldt til afsoning. 

 

Kriminalforsorgen kan endvidere oplyse, at der som følge af 

sagsbehandlingstiden altid vil være en vis ventetid på afsoning.  

 

I forhold til genåbning af anstalten i Kangerlussuaq skal krimi-

nalforsorgen bemærke, at det ikke i den aktuelle personalesitu-

ation i Grønland og Danmark vurderes muligt at frigive anstalts- 

og fængselsbetjente til bemanding af anstalten. 

 

Herudover skal det bemærkes, at de tidligere midlertidige an-

stalter i Kangerlussuaq er blevet etableret på baggrund af en 

venteliste på 250-300 domfældte.  

 

På baggrund af det aktuelle antal domfældte på ventelisten, er 

det kriminalforsorgens vurdering, at der på nuværende tidspunkt 

ikke er grundlag for at genetablere anstalten i Kangerlussuaq.” 

 

Justitsministeriet kan i øvrigt oplyse, at ministeriet på baggrund af en hen-

vendelse fra Naalakkersuisut om at forhøje foranstaltningsniveauet for en 

række alvorlige forbrydelser har igangsat et arbejde for at finde flere an-

staltspladser i Grønland. I den forbindelse overvejer Justitsministeriet flere 

mulige løsninger, og muligheden for at genetablere anstalten i Kangerlus-

suaq vil også blive inddraget i overvejelserne. Når arbejdet er afsluttet, vil 

Justitsministeriet sammen med Naalakkersuisut tage stilling til, hvordan så-

danne eventuelle anstaltspladser skal anvendes, idet de også vil kunne an-

vendes til at forkorte ventelisten til afsoning. 

 


