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Dansk Fængselsforbund: 

Politiets problemer rammer 
Kriminalforsorgen 
Det er dybt kritisabelt, at retsvæsenet ligger underdrejet på grund af 
en bureaukratisk reform. 
 Sådan lyder budskabet fra Dansk Fængselsforbund, efter 
Kriminalforsorgen har besluttet at lukke yderligere arresthuse og 
fængselsafdelinger.  
 Lukningerne sker, fordi politi- og domstolsreformen 
midlertidigt har reduceret presset på Kriminalforsorgen. Belægget i 
landets fængsler og arresthuse er faldet markant efter, reformen 
trådte i kraft 1. januar 2007. 
 ”Det er halvandet år siden, at politi og domstole fik ny 
struktur. Alligevel er der ikke tegn på, at hverdagen er ved at vende 
tilbage i retsvæsenet. Det rammer planlægningen i 
Kriminalforsorgen, som nu er præget af hovsaløsninger med 
lukninger af fængsler og arresthuse rundt om i landet,” siger 
formanden for Dansk Fængselsforbund, Kim Østerbye.  
 Med de nye lukninger er i alt fire arresthuse og syv 
fængselsafdelinger lukket i Kriminalforsorgen. 
 Formanden mener, at mange medarbejdere kommer i 
klemme på grund af lukningerne: ”Når kapaciteten lukkes ned, bliver 
medarbejderne flyttet til andre afdelinger. I nogle tilfælde bliver de 
flyttet over store geografiske afstande. Det skaber utryghed og går 
ud over medarbejdernes privatliv,” siger han. 
 Kim Østerbye er bekymret for, hvad der sker, når politi og 
domstole kommer op i gear igen: ”Jeg tror, vi vil se en 
ketchupeffekt, når politiet igen kommer ud på gaderne, og 
domstolene får afviklet deres sagspukkel. Pludselig vælter det ind 
med indsatte, og vi kommer til at mangle de fængselspladser, som 
nu bliver lukket,” siger han. 

Kim Østerbye er samtidig kritisk over for den interne 
planlægning i Kriminalforsorgen. 

”Fængselspladserne bliver også lukket, fordi vi mangler 
personale. Det er et resultat af, at Kriminalforsorgen i flere år har 
forsømt at rekruttere nye medarbejdere. Det er derfor rent held i 
uheld, at vi har personalemangel, samtidig med at antallet af 
indsatte er faldet. Men det er en stakket frist: Uden nyt mandskab 
bliver det meget vanskeligt at løse vores opgaver, når retsvæsenet 
kommer op i omdrejninger igen,” siger han. 

 
Se berørte fængsler og arresthuse på næste side.  
 
 
Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99 



 
 
Lukninger i Kriminalforsorgen 
 
Kriminalforsorgen lukker nu Arresthuset i Svendborg og afdelinger i 
Statsfængslet på Kragskovhede, Statsfængslet på Søbysøgård og 
Statsfængslet ved Horserød. 
 
I forvejen er arresthusene i Aabenraa, Hjørring og Viborg midlertidigt 
lukket. Det er samme er afdelinger på Statsfængslet i Vridsløselille, 
Statsfængslet i Nørre Snede, Statsfængslet Østjylland og 
Statsfængslet Renbæk. 
 
I alt drejer det sig om 269 pladser. Herudover lukker 
Kriminalforsorgen 50 pladser i Statsfængslet Midtjylland permanent 
som led i finansieringen af fodlænkeordningen. 
 
 

 


