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Besvarelse af spørgsmål nr. 1243 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1243 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. august 2022. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 
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Spørgsmål nr. 1243 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren oplyse, hvor mange bekymringsindberetninger 

om radikalisering og voldelig ekstremisme der er registreret i 

kriminalforsorgens indberetningssystem RIS fra samtlige insti-

tutioner under kriminalforsorgen i perioden 1. januar 2016 – 31. 

december 2021, opgjort efter bekymringskategorier, antal per-

soner og nationaliteter pr. år i tabelform, og vil ministeren sam-

tidig oplyse de tilsvarende tal for Vestre Fængsel, Udlændinge-

center Ellebæk, Enner Mark Fængsel, Storstrøm Fængsel og 

Nyborg Fængsel?” 

 

Svar: 

 

1.  Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende: 

 

”Direktoratet for Kriminalforsorgen har til brug for besvarelsen 

trukket oplysninger fra kriminalforsorgens RadikaliseringsIn-

formationsSystem (RIS) over antallet af registrerede bekym-

ringsindberetninger om radikalisering og voldelige ekstremisme 

samt antal personer, der er blevet bekymringsindberettede i pe-

rioden fra 1. januar 2016 og frem til 31. december 2021 fremgår 

af tabellerne nedenfor. Tallene er for det enkelte år fordelt på 

Vestre Fængsel og Blegdamsvejs Fængsel, Udlændingecenter 

Ellebæk, Enner Mark Fængsel, Storstrøm Fængsel og Nyborg 

Fængsel, ligesom det samlede antal bekymringsberetninger for 

alle institutioner under kriminalforsorgen pr. år fremgår. Antal 

bekymringsindberetninger i samtlige institutioner stammer fra 

kriminalforsorgens månedlige afstemning med Politiets Efter-

retningstjeneste (PET). 

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen afstemmer hver måned med 

PET, hvor mange indberetninger, der er kommet ind via RIS. 

Afstemningen skal bidrage til at sikre, at myndighederne har 

samme antal indberetninger registreret. RIS tjekkes for nye ind-

komne bekymringsindberetninger flere gange dagligt mandag 

til fredag inden for almindelig kontortid, og eventuelle bekym-

ringsindberetninger modtaget fra kriminalforsorgens institutio-

ner oversendes uredigeret til PET med det samme. 

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen bemærker i den forbindelse, 

at det ikke er muligt at trække oplysninger fra RIS vedrørende 

”nationalitet”, hvorfor denne kategori ikke indgår i tabellerne 

nedenfor. Det vil således kræve en manuel gennemgang af samt-

lige sager og opslag i flere systemer at fastslå nationaliteten på 

de personer, som bekymringerne angår. Endvidere bemærkes, at 
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eventuelt dobbelt statsborgerskab ikke vil fremgå, hvorfor samt-

lige sager vil skulle krydstjekkes med CPR-registeret for at give 

et retvisende billede af nationalitet. 

 

Antallet af indberettede personer opgøres manuelt, hvorfor der 

tages forbehold for fejl samt begrænsninger ved brug af Excel. 

Eksempelvis muliggør opsætningen i Excel ikke, at et CPR-

nummer, hvori der indgår bogstaver, læses som det samme, uan-

set om det er skrevet med store eller små bogstaver. Som kon-

sekvens heraf kan samme CPR-nummer eksempelvis figurere 

som to forskellige CPR-numre og derfor som to forskellige in-

divider. Det bemærkes videre, at samme person kan være ind-

berettet på flere forskellige institutioner og derfor kan tal fra for-

skellige institutioner dække over den samme person. 

 

Tallet for antal personer er opgjort som unikke personer pr. år. 

Det bemærkes, at tallene for 2016-2021 ikke uden videre kan 

summeres, idet de samme personer kan være indberettet flere år. 

 

Endeligt bemærkes det, at en bekymringskategorisering er dy-

namisk og revurderes hver 3. måned. Kategorierne er således et 

arbejdsredskab i forhold til, hvor meget opmærksomhed, der 

skal være på den enkelte indsatte på baggrund af, hvor bekymret 

for radikalisering kriminalforsorgen vurderer, at der er grund til 

at være. RIS viser således kun den aktuelle bekymringskategori 

pr. dags dato, og det er ikke muligt at trække historiske oplys-

ninger om antallet i hver bekymringskategori fordelt på årstal. 

 

Bekymringsindberetninger i RIS om radikalisering og voldelig 

ekstremisme for 2016. Antal bekymringsindberetninger i samt-

lige institutioner stammer fra kriminalforsorgens månedlige af-

stemning med PET. 

Institution Antal 

bekymringsind-

beretninger 

Antal personer 

 

Samtlige institu-

tioner 

115 75  

Vestre Fængsel 

og Blegdamsvejs 

Fængsel 

22 13  

Udlændingecen-

ter Ellebæk 

4 4  

Enner Mark 

Fængsel 

15 11  
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Institution Antal 

bekymringsind-

beretninger 

Antal personer 

 

Storstrøm Fæng-

sel (Fængslet åb-

nede først i 2017) 

-  - 

Nyborg Fængsel 14 10  

 

Bekymringsindberetninger i RIS om radikalisering og voldelig 

ekstremisme for 2017. Antal bekymringsindberetninger i samt-

lige institutioner stammer fra kriminalforsorgens månedlige af-

stemning med PET. 

Institution Antal 

bekymringsind-

beretninger 

Antal personer 

 

Samtlige instituti-

oner 

60 44  

Vestre Fængsel 

og Blegdamsvejs 

Fængsel 

19 11  

Udlændingecen-

ter Ellebæk 

3 2  

Enner Mark 

Fængsel 

6 5  

Storstrøm Fæng-

sel 

0 0 

Nyborg Fængsel 4 4  

 

Bekymringsindberetninger i RIS om radikalisering og voldelig 

ekstremisme for 2018. Antal bekymringsindberetninger i samt-

lige institutioner stammer fra kriminalforsorgens månedlige af-

stemning med PET. 

Institution Antal 

bekymringsind-

beretninger 

Antal personer 

 

Samtlige instituti-

oner 

51 39  

Vestre Fængsel 

og Blegdamsvejs 

Fængsel 

7 5  
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Institution Antal 

bekymringsind-

beretninger 

Antal personer 

 

Udlændingecen-

ter Ellebæk 

2 2  

Enner Mark 

Fængsel 

2 2  

Storstrøm Fæng-

sel 

0 0  

Nyborg Fængsel 5 4  

 

Bekymringsindberetninger i RIS om radikalisering og voldelig 

ekstremisme for 2019. Antal bekymringsindberetninger i samt-

lige institutioner stammer fra kriminalforsorgens månedlige af-

stemning med PET. 

Institution Antal 

bekymringsindbe-

retninger 

Antal personer 

 

Samtlige instituti-

oner 

36 28  

Vestre Fængsel og 

Blegdamsvejs 

Fængsel 

5 5  

Udlændingecenter 

Ellebæk 

1 1  

Enner Mark 

Fængsel 

3 3  

Storstrøm Fæng-

sel 

1 1  

Nyborg Fængsel 5 5  

 

Bekymringsindberetninger i RIS om radikalisering og voldelig 

ekstremisme for 2020. Antal bekymringsindberetninger i samt-

lige institutioner stammer fra kriminalforsorgens månedlige af-

stemning med PET. 
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Institution Antal 

bekymringsindbe-

retninger 

Antal personer 

 

Samtlige institutio-

ner 

50 36  

Vestre Fængsel og 

Blegdamsvejs 

Fængsel 

12 10  

Udlændingecenter 

Ellebæk 

5 5  

Enner Mark 

Fængsel 

5 3  

Storstrøm Fængsel 0 0  

Nyborg Fængsel 9 6  

 

Bekymringsindberetninger i RIS om radikalisering og voldelig 

ekstremisme for 2021. Antal bekymringsindberetninger i samt-

lige institutioner stammer fra kriminalforsorgens månedlige af-

stemning med PET. 

Institution Antal 

bekymringsindbe-

retninger 

Antal personer 

 

Samtlige institutio-

ner 

43 35  

Vestre Fængsel og 

Blegdamsvejs 

Fængsel 

7 7  

Udlændingecenter 

Ellebæk 

2 2  

Enner Mark 

Fængsel 

3 3  

Storstrøm Fængsel 3 3  

Nyborg Fængsel 4 4  

 

” 
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2. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet endvidere 

indhentet en udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), der har op-

lyst følgende: 

 

”Politiets Efterretningstjeneste (PET) kan oplyse, at PET har 

modtaget følgende antal bekymringsindberetninger om radika-

lisering og voldelig ekstremisme for Kriminalforsorgens insti-

tutioner i perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 

2021 opdelt pr. år. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal indbe-

retninger 

115 60 51 36 50 43 

 

Derudover kan PET ikke inden for rammerne af en folketings-

besvarelse bidrage med konkrete oplysninger om efterretnings-

tjenestens arbejde, herunder konkrete efterretnings- og efter-

forskningsindsatser samt uddybe spørgsmål om konkrete oplys-

ninger, som PET måtte være i besiddelse af.” 

 

 


