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Baggrundspapir om regeringens politik om nul-tolerance i fængslerne 

 

Regeringens nultolerance-politik over for narko i fængslerne har 3 hovedelementer: 
 

1) Indsmugling skal vanskeliggøres ved hjælp af hegn og net mv. 
2) Der skal reageres konsekvent på stofmisbrug. 
3) Behandlingsmulighederne for misbrugere skal øges. 

 
Kriminalforsorgen er allerede i gang med at gennemføre en række projekter, som skal bekæmpe 
narkotika i fængslerne.  
 
Blandt andet er Kriminalforsorgen i fuld gang med at forstærke kontrollen af de indsattes misbrug 
af narkotika og dopingmidler. Det sker bl.a. via stikprøvevise urinprøver. 
 
Den stikprøvevise urinprøvekontrol er et middel, som giver Kriminalforsorgen helt nye mulighe-
der for at gribe ind over for de indsattes stofmisbrug. Det nye er navnlig, at Kriminalforsorgen 
mere bredt kan sætte ind over for narkomisbrug ved rutinemæssigt at forlange, at de indsatte af-
giver urinprøve.  
 
I forbindelse med regeringens narkotikapolitik – særligt nul-tolerancen over for narkotika - er der 
specielt fokuseret på problemerne med narkotika i Kriminalforsorgens institutioner. Som led i den 
politiske udmøntning af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen gennemføres således – ud over urin-
prøverne - en række andre initiativer til bekæmpelse af narkotika og andre ulovlige stoffer i 
fængslerne:  

   
• Den fysiske sikring af Kriminalforsorgens institutioner forbedres med net og hegn, 

som vanskeliggør indsmidning af narkotika mv. og mobiltelefoner. Tiltaget gen-
nemføres i løbet af 2005. 

   
• Antallet af narkohunde øges fra 7 til 12 med henblik på at styrke mulighederne for 

at opspore indsmuglet narkotika mv. Hundeførerne er ansat og hundene er i fuld 
gang med den nødvendige træning. 
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• Der er iværksat forsøg med bagagescannere mv. til bekæmpelse af indsmugling af 
narkotika.  

   
• De indsattes mulighed for at få udleveret egne effekter, som f.eks. TV-apparater, 

som vanskeligt kan gennemsøges for narkotika, eller som kan anvendes som beta-
ling for narkotika, bortfalder i de lukkede fængsler, hvor der i stedet bliver mulig-
hed for at leje TV mv.  

 
• Fund af hash hos indsatte i fængslerne skal politianmeldes. 

 
• Som led i finanslovaftalerne for 2004 er der nu etableret 25 nye strafceller på Poli-

tigårdens Fængsel. Dette skal blandt andet ses i lyset af, at den udvidede brug af 
urinprøver medfører øget anvendelse af disciplinærstraf. 

 
• I satspuljeforliget for 2004 til 2007 indgår en oprustning af behandlingsindsatsen for 

stofmisbrugere i fængslerne. Denne bevilling skal ses som første skridt på vejen til 
at indføre en egentlig behandlingsgaranti for de indsatte i Kriminalforsorgens insti-
tutioner og skal evalueres senere. De igangsatte initiativer fordeler sig med tre be-
handlingsafdelinger i de lukkede fængsler, et i et åbent fængsel og et motivations-
projekt i fire arresthuse. De fleste af projekterne er påbegyndt i første halvdel af 
2004, medens den sidste behandlingsafdeling åbner den 1. oktober. Alle har de til 
fælles, at behandlingen sker i samarbejde med det etablerede behandlingssystem 
uden for fængslerne.  
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