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Besvarelse af spørgsmål nr. S 1306 fra medlem af Folketinget Karina 

Lorentzen Dehnhardt (SF): 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 1306, som medlem af Folke-

tinget Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) har stillet til justitsministeren den 

12. april 2021. 

 

 

 

Nick Hækkerup    

/  

Helene Bendtsen 

  

Folketinget  

Christiansborg 

1240 København K 

DK Danmark  

  

   

   

 

 

Dato: 19. april 2021 
Kontor: Straffuldbyrdelseskonto-

ret 

Sagsbeh: Karoline Ove Dahl 
Sagsnr.: 2021-0033-0350 

Dok.: 1933097 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 
 

T +45 3392 3340 

F +45 3393 3510 
 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

Retsudvalget 2020-21

Offentligt
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Spørgsmål nr. S 1306 fra medlem af Folketinget Karina Lorentzen 

Dehnhardt (SF):  

 

”Børn af fængslede med besøgs- og brevkontrol har ikke fået 

lov til at se deres forældre ved et rigtigt besøg siden december, 

mener ministeren ikke, at der bør åbnes for besøg med corona-

pas, idet det er særdeles belastende for børn ikke at se deres for-

ældre i så lang tid?” 

 

Svar: 

 

Der henvises indledningsvis til besvarelsen af 11. februar 2021 af spørgsmål 

nr. S 842 fra samme spørger, hvoraf det bl.a. fremgår, at kriminalforsorgen 

løbende foretager en vurdering af det aktuelle smittebillede i samfundet og 

løbende iværksætter de tiltag, som er nødvendige for at forebygge og ind-

dæmme udbredelsen af COVID-19 i kriminalforsorgens institutioner.  

 

Jeg har naturligvis stor forståelse for, hvor vigtig det er for både børn og 

forældre, at børnene kan besøge deres forældre i fængslet. Og selvfølgelig 

skal kriminalforsorgens institutioner kun være lukkede for besøg så længe, 

at det ikke er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt at lukke 

besøgende ind.  

 

Om genåbning af kriminalforsorgens institutioner kan det i øvrigt oplyses, 

at kriminalforsorgen aktuelt arbejder med en normalisering over tre faser, 

hvor første fase forventes at blive iværksat ultimo april. Den overordnede 

plan for afvikling af COVID-19-tiltagene afspejler, at målet er normalise-

ring, og at lempelserne foretages trinvis i den udstrækning, det er sundheds-

mæssigt forsvarligt af hensyn til ansatte og indsatte i kriminalforsorgen.    

 

Den relevante fase i relation til spørgsmålet, som omhandler indsatte med 

besøgskontrol, er fase tre, hvor det forventes, at overværet besøg vil kunne 

finde sted betinget af, at den besøgende kan fremvise coronapas eller negativ 

test for COVID-19. Den konkrete dato for påbegyndelse af de enkelte faser 

vil blive fastsat fra fase til fase. I henhold til regeringens genåbningsplan 

arbejdes der efter, at fase 3 iværksættes, når vaccination af personer i vacci-

nationsgruppe 10c er afsluttet. Tidspunktet herfor afhænger den nationale 

vaccinationsplan.  
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