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Spørgsmål nr. 38 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Det fremgår af svar på REU alm. del – spørgsmål 1745, at ind-

satte, der har udvist en adfærd, der er voldelig eller truende, pla-

ceres på en sikret afdeling i en periode, der som udgangspunkt 

er af kortere varighed. Vil ministeren redegøre for den øvre 

grænse for, hvor længe disse perioder af ”kortere varighed” er, 

og for hvor længe de syv indsatte, der ikke var beskæftiget uden 

for egen celle pr. 11. september 2020, har været uden godken-

delse til beskæftigelse uden for egen celle?” 

 

Svar: 

 

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

drag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende: 

 

”Direktoratet for Kriminalforsorgen har til brug for besvarelsen 

indhentet bidrag fra Kriminalforsorgen Sjælland, som Storstrøm 

Fængsel hører under. 

 

Kriminalforsorgen Sjælland har oplyst, at pladserne på den sær-

ligt sikrede afdeling i Storstrøm Fængsel er arrestpladser. Der er 

ikke en øvre grænser for, hvor længe de indsatte kan være pla-

ceret på afdelingen. Reglerne for fællesskab på afdelingen regu-

leres af kapitel 4 i bekendtgørelse om indsattes adgang til fæl-

lesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutio-

ner. 

 

Kriminalforsorgen Sjælland har overordnet oplyst, at den sær-

ligt sikrede afdeling vurderer de indsattes generelle adfærd, her-

under mulighed for fællesskab og beskæftigelse, i et tværfagligt 

forum en gang om ugen. Ved vurderingen deltager socialrådgi-

ver, fængselsbetjente, værkmestre, sygeplejersker samt ledelsen 

for afdelingen. Særligt vanskeligt placerbare indsatte drøftes ef-

ter behov ligeledes med områdekontorets jurister og sikkerheds-

enhed.   

 

Efter en tre måneders periode udarbejdes på baggrund af de 

ugentlige notater en samlet vurdering af, om den indsatte kan 

flyttes til almindelig fællesskabsafdeling. Ved vurderingen læg-

ges vægt på den indsattes daglige adfærd over for personalet og 

de øvrige indsatte samt på eventuelle disciplinære afgørelser i 

perioden.  

 

Kriminalforsorgen Sjælland har ikke mulighed for at oplyse, 

hvor længe de syv indsatte, der den 11. september 2020 ikke var 

beskæftiget uden for egen celle, har været uden godkendelse til 

beskæftigelse uden for egen celle. Det skyldes, at der i aktivi-

tetsregistreringen aktuelt ikke sondres mellem beskæftigelse i 
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eller uden for cellen på den særligt sikrede afdeling. I den for-

bindelse bemærkes, at opgørelsen den 11. september 2020 over 

indsatte, der var beskæftiget uden for egen celle, beroede på en 

manuel optælling.” 

 

 

 

 


