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Spørgsmål nr. S 276 fra medlem af Folketinget Karina Lorentzen 

Dehnhardt (SF):  

 

”Mener ministeren ikke – set i lyset af corona-nedlukningen af 

Nordjylland – at indsatte her skal sikres adgang til kommunika-

tion via FaceTime med deres pårørende?” 

 

Svar: 

 

Jeg er meget optaget af, at de indsattes hverdag ikke påvirkes mere end højst 

nødvendigt af den lokale nedlukning. De indsatte bør derfor så vidt muligt 

have lov til at opretholde den kontakt til deres pårørende, som de normalt er 

berettiget til. Der findes i den forbindelse flere tekniske kommunikations-

løsninger, som kan tages i brug. Det er dog vigtigt, at det foregår på en måde, 

som er sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Den vurdering foretages bedst af kri-

minalforsorgen og politiet i forening.  

 

Jeg ved, at kriminalforsorgen løbende foretager en vurdering af det aktuelle 

smittebillede i samfundet og løbende iværksætter de tiltag, som er nødven-

dige for at forebygge og inddæmme udbredelsen af Covid-19 i kriminalfor-

sorgens institutioner.  

 

Som følge af nedlukningen i syv kommuner i Nordjylland har kriminalfor-

sorgen besluttet at indføre en række lokale restriktioner, som begrænser de 

indsattes ret til udgang og besøg. I den forbindelse er der indført mulighed 

for samme udvidede adgang til kommunikation fra institutionerne, som var 

gældende under nedlukningen før sommerferien. Det indebærer bl.a., at man 

i det berørte kriminalforsorgsområde kan give de indsatte i åbne fængsler 

tilladelse til at anvende egne mobiltelefoner til at foretage videoopkald til 

nære pårørende, hvis særlige betingelser er opfyldt. Det er derimod ikke 

fundet sikkerhedsmæssigt forsvarligt at indføre samme adgang til videoop-

kald for de indsatte i lukkede fængsler eller arresthuse.  

 

 

 


