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Besvarelse af spørgsmål nr. 907 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 907 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 31. marts 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 
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Spørgsmål nr. 907 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren forklare, hvordan en reel afskaffelse af beskæf-

tigelse i arresten vil leve op til Kriminalforsorgens formålspara-

graf om både at straffe og resocialisere?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende: 

 

”Direktoratet for Kriminalforsorgen kan oplyse, at de frihedsbe-

røvede i Aalborg Arrest primært er varetægtsarrestanter, men 

det forekommer, at der også opholder sig personer, der afsoner 

en dom.  

 

Det fremgår af § 2 i bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af 

indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbe-

kendtgørelsen), at en varetægtsarrestant skal tilbydes beskæfti-

gelse. Det fremgår ligeledes af § 1, stk. 3, i samme bekendtgø-

relse, at dømte, der er placeret i arresthus, ikke har pligt til at 

være beskæftiget, men at de skal tilbydes beskæftigelse.   

 

Det kan oplyses, at alle indsatte i Aalborg Arrest, der ønsker at 

modtage et beskæftigelsestilbud, tilbydes beskæftigelse.  

 

Som det fremgår af den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 

905 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, er der ikke truffet 

bestemmelse om ombygning af arresten, men det undersøges for 

tiden, om der i Aalborg Arrest kan etableres celler i et område, 

der hidtil har været anvendt til beskæftigelse. I givet fald vil der 

skulle etableres beskæftigelsesfaciliteter på anden vis. 

 

Det kan supplerende oplyses, at det følger af beskæftigelsesbe-

kendtgørelsens § 8, at indsatte, der ikke kan tilbydes beskæfti-

gelse grundet manglende arbejdsopgaver, udbetales grundbeløb 

pr. time, og at Aalborg Arrest gennem de seneste tre år ikke har 

udbetalt beskæftigelsesvederlag for manglende beskæftigelse. 

 

Set i lyset heraf er der i Aalborg Arrest en god balance i forhold 

til kriminalforsorgens samlede opgavevaretagelse, idet det dog 

bemærkes, at kriminalforsorgens opgave i forhold til varetægts-

arrestanter ikke er at straffe, men at sikre den fængsledes tilste-

deværelse under straffesagen.” 

 


	Besvarelse af spørgsmål nr. 907 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg
	Spørgsmål nr. 907 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
	Svar:


