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Besvarelse af spørgsmål nr. 1441 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1441 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 20. august 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V). 
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Spørgsmål nr. 1441 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, om der er blevet lavet forsøg med 

kropskameraer for fængselsbetjente, og hvad konklusionerne i 

givet fald har været?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende: 

 

”1. Kriminalforsorgen kan oplyse, at der som et led i et arbejde 

med at nedbringe episoder med vold og trusler mod kriminal-

forsorgens personale i 2017 blev vedtaget en række sikkerheds-

mæssige tiltag. Et af disse tiltag indebar, at betjente i Køge Ar-

rest og Vestre Fængsel forsøgsvist skulle bære kropkameraer i 

tjenesten. 

 

I Køge Arrest blev forsøget afviklet fra den 20. oktober 2017 til 

den 15. marts 2018 og omfattede samtlige cirka 30 betjente. I 

Vestre Fængsel blev forsøget også iværksat den 20. oktober 

2017, men blev afsluttet den 20. november 2017, hvorefter per-

sonalet ikke længere ønskede at bære kropskamera. På dette tje-

nestested var omkring 40 betjente med i forsøget. 

 

Selve forsøget med brugen af kropskamera havde således en be-

grænset karakter både i forhold til omfang og tidsmæssig udfol-

delse. Derfor er det potentielle datagrundlag for erfaringsopsam-

lingen også begrænset. 

 

Erfaringerne fra forsøget viste, at hovedparten af de medvir-

kende fra de to institutioner havde en oplevelse af, at deres 

kropskamera havde en vis præventiv effekt i forhold til vold og 

trusler mod personalet. 

 

2. Nedenstående tabeller illustrerer antallet af episoder med 

trusler og vold mod personalet i henholdsvis Køge Arrest og Ve-

stre Fængsel. Forsøgsperioden blev sammenlignet med en til-

svarende periode, der lå umiddelbart forud for forsøgsperioden.  

  

Det fremgår af afrapporteringen fra forsøget, at det i forhold til 

Køge Arrest kunne konstateres, at anvendelsen af kropskamera 

kan have haft en positiv virkning på forekomsten af overgreb 

mod personalet, men at det ikke kan afvises, at nedgangen lige-

ledes kan skyldes andre forhold, der ikke fremgår af undersø-

gelsen.   
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Tabel 1 – Antal episoder fra Køge Arrest  

 Episoder 

trusler  

Episoder 

vold/forsøg 

på vold  

Unikke  

ofre  

Unikke 

gernings-

personer  

Maks. an-

tal tilfælde 

pr.  offer  

Maks. an-

tal episo-

der pr. 

gernings-

person  

Før anvendel-

sen af krops-

kamera  

6 3 17 7 4 2 

Under anven-

delsen af 

kropskamera  

1 1 2 1 1 2 

Kilde: Erfaringsopsamling under titlen ”Kropskamera – en del af løsnin-

gen?” 

 

Det fremgår videre af afrapporteringen, at der i forhold til Vestre 

fængsel ikke kunne konstateres samme positive effekt i forbin-

delse med anvendelsen af kropskameraer, men der henvises i 

denne forbindelse til, at forsøget blev afbrudt kort efter opstart, 

hvilket kan have influeret på resultatet. 

 
Tabel 2 – Antal episoder i Østfløjen, Vestre Fængsel 

 Episoder 

trusler  

Episoder 

vold/forsøg 

på vold  

Unikke 

ofre  

Unikke 

gernings-

personer  

Max antal  

tilfælde 

pr.  offer  

Max antal 

episoder 

pr. ger-

ningsper-

son  

Før  anven-

delsen af 

kropskamera  

4 3 7 7 2 1 

Under anven-

delsen af 

kropskamera  

5 2 4 4 3 4 

Kilde: Erfaringsopsamling under titlen ”Kropskamera – en del af løsnin-

gen?”” 

 

Retsudvalget er tidligere i de fortrolige besvarelser af spørgsmål nr. 297 

(Alm. del) og spørgsmål nr. 430 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg af 

henholdsvis den 18. december 2020 og den 19. januar 2021 orienteret om 

status vedrørende kriminalforsorgens arbejde med bodycams, ligesom for-

ligskredsen bag flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi er blevet ori-

enteret om status i forbindelse med forligskredsmødet den 23. juni 2021.  
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