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Besvarelse af spørgsmål nr. 1008 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1008 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. juni 2022. Spørgsmålet 

er stillet efter ønske fra Peter Skaarup. 
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Spørgsmål nr. 1008 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren være klar til, at Danmark afsøger mulighed for at 

leje yderligere fængselspladser i udlandet ud over de 300 fængsels-

pladser i Kosovo, som allerede er aftalt?” 

Svar: 

 

Kriminalforsorgen står aktuelt over for en grundlæggende driftsudfordring 

med et historisk højt belæg, stor mangel på fængselsbetjente og for få fæng-

sels- og arrestpladser. Antallet af indsatte i kriminalforsorgens institutioner 

er steget markant de seneste år. Sideløbende med udviklingen i belægget er 

antallet af fængselsbetjente faldet med ca. 23 procent over de seneste 10 år. 

 

Jeg er derfor stolt over og glad for, at regeringen sammen med aftaleparti-

erne tilbage i december 2021 indgik en aftale om kriminalforsorgens øko-

nomi 2022-2025, hvor der bl.a. blev opnået enighed om, at der skal lejes 

fængselspladser i Kosovo. Ved at leje fængselspladser i Kosovo får vi mu-

lighed for at øge det samlede antal fængselspladser, uden at det påvirker 

bemandingssituationen i Danmark. Det skal være med til at vende udviklin-

gen, så kriminalforsorgen får bedre forudsætninger for at bidrage til tryghed 

og sikkerhed i samfundet. Med aftalen sender Danmark samtidig et klart 

signal til udvisningsdømte udlændinge fra tredjelande, nemlig at deres frem-

tid ikke ligger i Danmark, hvorfor de heller ikke skal afsone her. 

 

Som justitsminister er mit fokus lige nu på at få implementeret den nye af-

tale om kriminalforsorgens økonomi, så alle de gode politiske initiativer i 

aftalen, herunder leje af fængselspladser i Kosovo, kan blive til virkelighed. 

Som bekendt er der aktuelt et udestående omkring finansieringen af flerårs-

aftalen, da Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti ikke har stemt 

for vedtagelsen af L 106 B (Forslag til lov om ændring af momsloven), der 

udgør en væsentlig finansieringskilde i aftalen.  

 

Hvis der i fremtiden fortsat måtte være kapacitetsmæssige udfordringer, der 

meningsfuldt kan løses ved at leje yderligere fængselspladser i udlandet, er 

jeg åben over for at indgå i en nærmere afsøgning og politisk drøftelse om 

dette. Samtidig er det vigtigt for mig, at vi vil kunne nå at evaluere på for-

løbet med leje af fængselspladser i udlandet, så vi drager nytte af erfarin-

gerne herfra. 
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