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Besvarelse af spørgsmål nr. S 842 fra medlem af Folketinget Karina 

Lorentzen Dehnhardt (SF): 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 842, som medlem af Folketin-

get Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) har stillet til justitsministeren den 3. 

februar 2021. 

 

 

 

Nick Hækkerup    

/  

       Anders Lotterup 

  

Folketinget  

Christiansborg 

1240 København K 

  

   

   

 

 

Dato: 11. februar 2021 
Kontor: Straffuldbyrdelseskonto-

ret 

Sagsbeh: Kenneth Schmidt Ras-
mussen 

Sagsnr.: 2021-0033-0308 

Dok.:  1833453 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 
 

T +45 3392 3340 
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S 842 endeligt svar  

Offentligt
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Spørgsmål nr. S 842 fra medlem af Folketinget Karina Lorentzen 

Dehnhardt (SF):  

 

”Mener ministeren, at børn – selv af varetægtsfængslede med 

besøgs- og brevkontrol – skal sikres mulighed for at besøge de-

res far?” 

 

Begrundelse: 

 

”Spørgeren har modtaget kopi af et brev fra en 12-årig pige, 

Frida, til statsministeren. I brevet beskriver Frida, at hun ikke 

har haft mulighed for at besøge sin far, som er varetægtsfængs-

let, siden midten af december på grund af coronarestriktioner. 

Hun er også afskåret fra at ringe til sin far. Det må man nemlig 

kun fra politigården, og kun en person ad gangen, hvilket bety-

der, at Fridas mor ikke må tage hende med ind og ringe. Hun må 

heller ikke selv gå, da det kræver, at en voksen er med - og så er 

man to.  

 

Frida giver bl.a. udtryk for, at hun ikke forstår, at man ikke må 

besøge familiemedlemmer i fængslerne, når man gerne f.eks. 

må gå i supermarkeder, og at hun håber, at fængslerne snart åb-

ner for besøg, da hun ikke er den eneste, der savner nogen, der 

sidder i fængsel.  

 

Spørgeren vil gerne høre, hvordan ministeren stiller sig til de 

problemstillinger, som Frida rejser i brevet.” 

 

Svar: 

 

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

nødvendigt af nedlukningen af samfundet som følge af pandemien. De ind-

satte bør derfor så vidt muligt have lov til at opretholde den kontakt til deres 

pårørende, som de normalt er berettiget til. Det er dog vigtigt, at det foregår 

på en måde, som er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlig. Den 

vurdering foretages bedst af kriminalforsorgen og politiet i forening, og jeg 

har tiltro til, at myndighederne finder pragmatiske løsninger i det omfang, 

forholdene tillader det.  

 

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.  
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Vi har et ansvar over for børn, der har forældre, der sidder i fængsel. Derfor 

har jeg kort før jul nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan børn af 

indsatte får bedre vilkår og rammer for besøg i fængslerne. Arbejdsgruppen 

er godt i gang, og det forventes, at resultatet af arbejdet kan offentliggøres 

inden udgangen af 2021.  
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