udeblevne
kort nyt
I stedet for blot at indkalde én
person indkalder man to, og så
håber man, at en af dem finder
det belejligt at møde op.

Nu er det næsten
halvdelen, som
ikke møder op til
afsoning
Antallet af dømte der ikke møder op til afsoning, er
steget markant, efter Kriminalforsorgen er begyndt
at indkalde afsonerne med digital post. Kriminalforsorgen vil derfor igen gå over til papirbreve.
Af Søren Gregersen

Landets fængsler er taknemmelige, når borgerne møder
op til afsoning. Fængselspersonalet må nemlig ofte spejde
forgæves efter nye afsonere ved hovedindgangen. Afsonerne
burde have været med bussen, men bussen var tom.
Og personalet spejder mere og mere forgæves. Da fagbladet
skrev om problemstillingen i december 2014, var det hver tredje
afsoner, som ikke mødte frem. Nu nærmer vi os hver anden.
Meget tyder på, at den nye indkaldelsesprocedure, som blev
indført sidst år, ikke har været en succes. I november 2014
droppede Kriminalforsorgen at indkalde afsonerne med brevpost. I stedet gik man over til kun at indkalde med digital post.
Men mange dømte er åbenbart ikke dus med Nem-ID og
E-boks. Faktum er i hvert fald, at der på få måneder er sket
en eksplosiv stigning i antallet af udeblevne.

Andel udeblevne afsonere

I de første fire måneder af 2015 mødte 45 procent af dømte
på fri fod ikke op til afsoning. I 2014 drejede det sig om 34
procent. Og i 2013 kun 26 procent.
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Problemet er størst i de åbne fængsler. Her har man i foråret
2015 indkaldt 1.023 borgere til afsoning. Af disse mødte 470
ikke op til tiden.
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Det oplever personalet blandt andet i Fængslet Kærshovedgaard i Midtjylland, hvor man tager imod mange korttidsafsonere.
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Fængselsforbundets tillidsrepræsentant, Poul Hansen,
mener, at det er et stort problem, at så mange afsonere
ikke dukker op: ”Det kan vi i høj grad mærke. Det giver os
problemer med at udfylde vores kapacitet,” siger han.
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Kriminalforsorgen kan nu udstede Nem-ID
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I 2011 var det hver femte afsoner, som ikke dukkede op. I 2015 er det knap hver anden.

Der er godt nyt for indsatte, som ikke har adgang til
digital post. Kriminalforsorgens personale kan nemlig
hjælpe med at udstede Nem-ID. Nem-ID’et bliver enten
udstedt på baggrund af pas eller kørekort, som det sker
på Borgerservice, eller på baggrund af Kriminalforsorgens egen identifikation.

For at undgå tomme celler vælger fængslerne at overbooke,
som man kender det fra flyselskaber. I stedet for blot at indkalde én person indkalder man to, og så håber man, at en af
dem finder det belejligt at møde op.
Det giver dog problemer, hvis de begge møder op: ”Ja, så
risikerer vi at mangle plads til den ene,” siger Poul Hansen.
På Kærshovedgaard kan man tydeligt mærke, at Kriminalforsorgen er gået over til digital indkaldelse af afsonere. Det
har medført væsentligt flere udeblivelser.
Derfor hilser Poul Hansen det velkomment, at Kriminalforsorgen igen vil indkalde afsonerne med brevpost: ”Vi
håber, at det giver effekt – så udviklingen vender igen.”
Han peger på, at det for mange afsonere er omkostningsfrit
at udeblive. Udeblevne personer bliver godt nok udgangsspærret, men det betyder ikke noget, hvis man afsoner
en kort dom. Korttidsafsonere kommer nemlig slet ikke i
betragtning til udgang og prøveløsladelser.
Fire ud af ti i de lukkede fængsler
Også i de lukkede fængsler kender man til problemstillingen.
Her er problemet dog mindre end i de åbne fængsler, da
de fleste ikke indkaldes fra fri fod. Klienterne er i forvejen
fængslet, når de begynder deres afsoning.
I årets første fire måneder har Kriminalforsorgen dog indkaldt
137 personer fra fri fod til afsoning i lukkede fængsler. Af
disse dukkede 84 personer ikke op. Der er tale om en udeblivelsesprocent på 39.
Direktør: ”Mærkbar stigning”
Kriminalforsorgens direktør, Johan Reimann, er enig i, at det
nuværende udeblivelsesniveau er for højt.
”Vi har holdt øje med udeblivelserne efter overgangen til
digital post, og vi kan se, at der er sket en mærkbar stigning
i antallet af udeblivelser,” siger han.
”Derfor har vi besluttet, at indkaldelser til afsoning nu i
en periode skal sendes både digitalt og fysisk, indtil vi får
afklaret, hvad der skal ske fremadrettet,” siger Johan
Reimann.
Politisk diskussion
Problemstillingen omkring udeblevne er flere gange blevet
drøftet på politisk niveau. Så sent som i februar redegjorde
daværende justitsminister Mette Frederiksen (S) i et folketingssvar til Peter Skaarup (DF) for de initiativer, som regeringen havde iværksat for at dæmme op for problemet.
Hun pegede blandt andet på, at man havde forsøgt at gøre
indkaldelserne mere pædagogiske, så de dømte bedre kunne
forstå indholdet. Hun vedkendte dog samtidig, at den nye
digitale indkaldelse potentielt vil forværre problemerne.
Den forudsigelse fik hun ret i.
Dansk Folkeparti har foreslået hårdere sanktioner over for
dømte, der ikke møder op. Partiet slår til lyd for, at dømte
bør få forlænget deres straf med det antal dage, de udebliver.
Det har der dog ikke været opbakning til i Folketinget.

Note: Udeblevne afsonere, der er tilsagt til møde fra fri fod. Tal for 2015 omfatter til og med april. Kilde: Kriminalforsorgen.
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