
 

 

Fakta om aftalen 

 
 Kriminalforsorgens bevilling stiger med samlet ca. 276 mio. kr. i 2022 stigende 

til ca. 779 mio. kr. i 2025 set i forhold til bevillingsniveauet i 2021. 

 Der arbejdes på at lande en aftale om leje af 300 fængselspladser i udlandet til 

udvisningsdømte udlændinge fra tredjelande. 

 Kriminalforsorgens fysiske kapacitet i fængsler og arresthuse øges med 326 

pladser i årene fra 2022-2025. Der etableres samtidig fire nye 

udslusningsfængsler. 

 Fremtidens fængselskapacitet sikres bl.a. med forberedelsen af opførelsen af et 

nyt topsikret fængsel, der skal håndtere de farligste indsatte, og en udvidelse af 

det allerede planlagte områdearresthus. 

 Kriminalforsorgens rekrutteringsgrundlag forbedres med etablering en ny 

afdeling af skolen for fængsels- og transportbetjente i Nykøbing Falster samt en 

pop-up skole for fængselsbetjente, der fleksibelt kan oprette hold i de områder i 

landet, hvor der er størst mangel på uniformeret personale. 

 Der indføres basisløn til fængselsbetjent- og transportbetjentelever i hele 

uddannelsesperioden. 

 Fængselsbetjentenes arbejdsmiljø løftes markant med bl.a. etablering af et 

internt psykologkorps, en styrket supervisionsordning og bedre muligheder for 

kompetenceudvikling og efteruddannelse. 

 Fængselsbetjentene gives mere frihed og tid til kerneopgaven ved at fjerne 

unødvendigt bureaukrati og give friheden tilbage til fængselsbetjentenes faglige 

skøn. 

 Der etableres flere skærpede sikkerhedspladser og indføres en ny 

sikkerhedsklasse 0 til de farligste indsatte. 

 Indsatte, der kan og vil uddanne sig, skal have de rette rammer og den fornødne 

støtte til at færdiggøre eller starte på en uddannelse, så de har bedre mulighed 

for at finde arbejde efter løsladelse og dermed indlede et kriminalitetsfrit liv. 

Derfor etableres der bl.a. to nye uddannelsesafdelinger i fængslerne, der ansættes 

flere lærere og faglærere i fængsler og arrester ligesom udbuddet af 

arbejdsmarkedsrettede uddannelser øges markant. 



 

 

 For at styrke civilsamfundets muligheder for at hjælpe indsatte videre mod et 

kriminalitetsfrit liv, afsættes der endvidere en pulje til 

civilsamfundsorganisationer på 5 mio. kr. i 2022 stigende til 10 mio. kr. årligt i 

2023-2025. 

 Der gives bedre muligheder – end de begrænsede muligheder der er i dag – for 

at dømte kan blive fri for gæld fra straffesagsomkostninger. Det sker ved, at 

straffesagsomkostninger sidestilles med anden gæld ifm. gældseftergivelse og 

gældssanering. Der igangsættes desuden et arbejde med at udarbejde en ny 

model for straffesagsomkostninger, der skal motivere dømte til at arbejde for et 

kriminalitetsfrit liv. 

 Baseret på en tilgang om ret og pligt, strammes skruen over for de hårdeste 

indsatte. Straffen for vold mod fængselsbetjente forhøjes til det dobbelte. Dertil 

justeres disciplinærstraffesystemet. Indsatte, der bryder de fælles spilleregler 

omfattes bl.a. af en ”konsekvens-ordning”, hvor hver tredje forseelse udløser en 

yderligere mærkbar og markant reaktion, ligesom der indføres nye typer 

disciplinærstraffe. 

 For de indsatte, der gør deres pligt, styrkes overgangen til et liv uden 

kriminalitet. Flere vil bl.a. få mulighed for at afsone den sidste del af straffen i 

udslusningsfængsler eller med fodlænke under tæt opsyn fra kriminalforsorgen. 
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