
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Side 1/2 

 

 

Besvarelse af spørgsmål nr. 959 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 959 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 14. april 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Kristian Hegaard (RV). 
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Spørgsmål nr. 959 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 6. april 2021 om 
kritikken fra Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur 

(CPT) redegøre for, hvordan frihedsberøvede udlændinge i 

Udlændingecenter Ellebæk oplyses om deres rettigheder og 

om de regler, de er underlagt, herunder om reglerne for anbrin-

gelse i strafcelle, og vil ministeren oplyse, dels hvilken myn-

dighed der er ansvarlig for systematisk oplysning af frihedsbe-

røvede udlændinge om deres rettigheder og pligter i Udlæn-

dingecenter Ellebæk, og dels hvordan der fremadrettet vil ske 

en systematisk oplysning af rettigheder og pligter ved ankomst 

til Ellebæk?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende: 

 

”Direktoratet for Kriminalforsorgen har til brug fra besvarelsen 

indhentet en udtalelse fra Kriminalforsorgen Hovedstaden, som 

Udlændingecenter Ellebæk hører under, og direktoratet kan 

blandt andet på den baggrund oplyse følgende: 

 

Udlændingecenter Ellebæk og Kriminalforsorgen Hovedstaden 

udarbejdede i 2019 en informationsfolder til de nyankomne fri-

hedsberøvede i udlændingecenteret. 

 

I folderen kan den frihedsberøvede udlænding orientere sig om 

blandt andet centerets formål, rettigheder, klagemuligheder, ge-

nerelle retningslinjer og praktiske forhold i udlændingecenteret. 

Informationsfolderen er oversat til 14 forskellige sprog, og den 

er siden 2019 blevet udleveret til de frihedsberøvede udlæn-

dinge ved modtagelsen i centeret. Proceduren for ikendelse af 

disciplinærstraf (advarsel, bøde eller strafcelle), herunder retten 

til bisidder i forbindelse med forhør, er beskrevet i folderen, li-

gesom de typiske årsager til ikendelse af disciplinærstraf er op-

regnet. Folderen indeholder endvidere en beskrivelse af den fri-

hedsberøvede udlændings adgang til at klage over en ikendt di-

sciplinærstraf. 

 

Centerets personale er desuden til rådighed for de frihedsberø-

vede, hvis de har spørgsmål til regler og dagligdag i centeret.” 
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