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Besvarelse af spørgsmål nr. 963 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 963 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 16. april 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 
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Spørgsmål nr. 963 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren kommentere, at Højesteret efter et overfald på 
en fængselsbetjent den 18. juni 2015 fastslog, at “det meget al-
vorlige angreb på en fængselsbetjent, må ses som et angreb på 

et led i en grundlæggende funktion i et demokratisk retssam-

fund”? Der henvises til artiklen: ”Kaldte fængselsbetjent for 
hunde og sendte fire på skadestuen”, Ekstra Bladet, den 31. 
marts 2021.” 

 

Svar: 

 

Overfald på fængselspersonalet, der udøver en grundlæggende funktion i 

vores retssamfund, er fuldstændig uacceptabelt. De ansatte udfører hver dag 

en vigtig samfundsmæssig opgave med at sikre trygheden i vores samfund, 

og de skal ikke gå på arbejde med frygten for at blive udsat for vold begået 

af de indsatte. Heldigvis kan det konstateres, at antallet af episoder med vold 

og trusler mod ansatte i kriminalforsorgen generelt set har været faldende 

de seneste år. Det ændrer dog ikke på, at vi på ingen måde skal acceptere, at 

personalet i vores fængsler og arrester bliver udsat for vold. Derfor er jeg 

også meget optaget af, at der bliver slået hårdt ned i sådanne tilfælde, og at 

der bliver fulgt behørigt op over for de ansatte, som er blevet udsat for vold. 

Jeg ser frem til, at vi i år skal forhandle en ny flerårsaftale på plads for kri-

minalforsorgen, hvor jeg forventer, at sikkerheden i fængslerne bliver et 

centralt tema. 

 

Jeg kan i øvrigt henvise til besvarelsen af 20. april 2021 af spørgsmål nr. S 

1308 og besvarelsen af 6. maj 2021 af spørgsmål nr. 940 (Alm. del) fra Fol-

ketingets Retsudvalg. 
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