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Besvarelse af spørgsmål nr. 9 vedrørende forslag til lov om ændring af 

lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven, retsplejeloven og forskel-

lige andre love (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens 

økonomi 2022-2025, herunder leje af fængselspladser i udlandet, revi-

sion af disciplinærstraffesystemet, udstationering til eget hjem med fod-

lænke eller udslusningsfængsel m.v.) (L 180) fra Folketingets Retsud-

valg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 9 vedrørende forslag til lov om 

ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven, retsplejeloven og 

forskellige andre love (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens 

økonomi 2022-2025, herunder leje af fængselspladser i udlandet, revision 

af disciplinærstraffesystemet, udstationering til eget hjem med fodlænke el-

ler udslusningsfængsel m.v.) (L 180), som Folketingets Retsudvalg har stil-

let til justitsministeren den 4. maj 2022. Spørgsmålet er stillet efter ønske 

fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 
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Retsudvalget 2021-22



 

 Side 2/2 

 

Spørgsmål nr. 9 vedrørende forslag til lov om ændring af lov om fuld-

byrdelse af straf m.v., straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre 

love (Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 

2022-2025, herunder leje af fængselspladser i udlandet, revision af di-

sciplinærstraffesystemet, udstationering til eget hjem med fodlænke el-

ler udslusningsfængsel m.v.) (L 180) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for mulighederne for at klage over af-

soningsforholdene i Kosovo?” 

 

Svar: 

 

Som det fremgår af lovforslagets pkt. 3.1.4, jf. Folketingstidende 2021-22, 

tillæg A, L 180 som fremsat side 112, vil afsoning i fængslet i Kosovo ske 

i henhold til danske straffuldbyrdelsesregler, og de indsatte vil afsone under 

forhold, der grundlæggende svarer til forholdene i danske fængsler, herun-

der hvad angår vilkår for besøg, tilbud under afsoning, klageadgang over 

forhold under afsoningen, fysiske faciliteter, mulighed for udgang og prø-

veløsladelse og sundhedsbehandling. 

 

Som det fremgår af lovforslagets pkt. 2.1.2.4, jf. Folketingstidende 2021-

22, tillæg A, L 180 som fremsat side 40, vil de indsatte kunne klage over 

afgørelser truffet af institutionen, såfremt der er hjemmel til at påklage af-

gørelser truffet af et kriminalforsorgsområde, jf. de bekendtgørelser, der er 

udstedt i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 111, stk. 3. Der vil blive fast-

sæt nærmere regler for klageadgangen ved bekendtgørelse. 

 

Som det endvidere fremgår af lovforslagets pkt. 2.1.6.2, jf. Folketingsti-

dende 2021-22, tillæg A, L 180 som fremsat side 54, vil ombudsmanden 

kunne behandle klager fra enhver, ligesom ombudsmanden af egen drift vil 

kunne optage sager til undersøgelse og indlede både konkrete og generelle 

undersøgelser af de relevante danske myndigheders, navnlig kriminalforsor-

gens og udlændingemyndighedernes, behandling af sager. 
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