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1. En langtidsholdbar løsning på kapacitetsudfordringen 

2. Styrkelse af sikkerheden 

3. Udlændinge i fængslerne 

4. Nytænkning af den resocialiserende indsats 

5. Videreførelse af initiativer fra seneste flerårsaftale 

6. Nye analyser mv. 

7. Effektiviseringer, omlægning til SU mv. 

 

 

 

 



1. En langtidsholdbar løsning på  

kapacitetsudfordringerne 

 

 Etablering af 200 nye fængselspladser 

 Permanent ”normalniveau” for kapacitetsudnyttelsen på 94 

pct. fra 2013 (forhøjelse af belægsmålsætningen ) 

 Gradvis tilpasning af kapacitetsudnyttelsen fra 98 pct. i 

2013 faldende til 94 pct. i 2016 

 Øget brug af alternativer til frihedsstraf, tidligere 

udslusning mv. 



1. En langtidsholdbar løsning på 

kapacitetsudfordringerne 

• Øget brug af alternativer til frihedsstraf, tidligere udslusning 

mv.: 

– Øget brug af personundersøgelser mhp. øget brug af 

samfundstjeneste 

– Justering af den eksisterende fodlænkeordning 

– Mulighed for overførelse fra fængsel til fodlænke ved 

manglende rettidig ansøgning 

– Mulighed for fodlænke under den sidste del af afsoningen 

(back-door) 

– Tidligere udslusning for udvalgte grupper 

– Udvikling og afprøvning af GPS-fodlænker som zone-model 

– Forstærket indsats i forhold til strafafsoningen i hjemlandet 

 

 



2. Styrkelse af sikkerheden 

 

• Styrket indsats overfor indsatte med bande- og 

rockerrelationer: 

– Etablering af yderligere 48 pladser til negativt stærke 

indsatte i Statsfængslet Østjylland 

– Øget sektionering af et antal fællesskabsafdelinger  og 

arbejds- og undervisningsfaciliteter i fængsler og arresthuse 

 



2. Styrkelse af sikkerheden 

 

• Styrket indsats i forhold til indsmugling af narkotika, 

mobiltelefoner mv.: 

– Udvidelse af antallet af narkohunde og hundeførere   

– Indkøb af mobile scanneranlæg og håndholdte 

mobildetektorer til detektering af mobiltelefoner mv. 



3. Udlændinge i fængslerne 

Målrettet indsats over for udlændinge i fængslerne 

 

• Udrejseafdelinger for udvisningsdømte udlændinge med 

fokus på hjemsendelse 

 

• Strafafsoning i hjemlandet  

– Task force mhp. forstærket indsats i forhold til udvalgte 

lande, bl.a. Rumænien, Polen og Litauen. 

– Indhente erfaringer fra bl.a. Norge 



4. Nytænkning af den forebyggende og 

resocialiserende indsats 

 

• Markant løft af uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen 

• Bedre tilsyns- og resocialiseringsindsatser med fokus på 

effekt og RNR (Risk - Need - Responsivity) 

• Bedre samarbejde mellem kriminalforsorgen og 

kommunerne 



4. Nytænkning af den forebyggende og 

resocialiserende indsats 

 

• Øvrige  forebyggende og resocialiserende initiativer, 

herunder:  

– Styrkelse af efteruddannelsen af fængselsbetjente 

– Børneansvarlige og forældregrupper 

– Styrkelse af bande-exit og mentorforløb for indsatte 

– Psykiatrisk konsulent i alle arresthuse 

 



5. Videreførelse af initiativer fra seneste flerårsaftale 

 

• Videreførelse af initiativer fra seneste flerårsaftale, 

herunder: 

– Forebyggelse af nedslidning og nedbringelse af sygefravær 

– Styrket sikkerhed 

– Kvinderne på Anstalten ved Herstedvester 

– Reduktion af alenearbejde  

 

 



6. Nye analyser mv. 

 

• Analyse af en evt. arresthusreform 

• Analyse af arbejdstid og ansættelsesforhold i 

kriminalforsorgen 

• Analyse af bedre incitamenter for at mindske tilbagefald til 

kriminalitet herunder kommunal medfinansiering 

• Udvalg for forebyggelse og resocialisering 

 



7. Effektiviseringer i kriminalforsorgen 

 

• Effektiviseringer af bl.a. indkøb, sygefravær, bemanding 

og vagtplanlægning samt reorganisering. 

• Effektiviseringspotentiale på 33,3 mio. kr. i 2013, 73,9 

mio. kr. i 2014, 92,5 mio. kr. i 2015 og 103,6 mio. kr. i 

2016 – i alt 303,3 mio. kr. i perioden. 

• Omlægning af aflønning til fængselsbetjentelever til SU. 



Omkostninger ved den samlede løsning 

2013 2014 2015 2016 I alt 

En langtidsholdbar løsning på 

kapacitetsudfordringen 

93,1 131,3 188,7 177,3 590,4 

Nytænkning af den resocialiserende 

indsats 

45,7 57,9 68,4 66,5 238,5 

Styrkelse af sikkerheden 11,4 16,5 16,5 16,2 60,6 

Videreførelse af initiativer fra seneste 

flerårsaftale 

98,0 98,0 98,0 98,0 

 

392,0 

Øvrige tiltag 2,5 0,0 1,0 1,0 4,5 

Samlede omkostninger 250,7 303,7 372,6 359,0 1.286,0 



 Samlede økonomiske rammer i flerårsaftaleperioden  

 

 

 

2013 2014 2015 2016 I alt 

Finanslovsforslag for 

2013 

2.657,3 2.594,2 2.542 2.498,6 

Finanslov 2013 (inkl. 

regeringens forslag 

til nye initiativer) 

3.009,4 3.000,9 3.025,7 3.008,0 

Finansieringsbehov  352,1 406,7 483,7 509,4 1.751,9 


