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Fængselsforbundet: 

Propfyldte arresthuse 
Der er brug for flere pladser og bedre bemanding i landets 
arresthuse. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet, efter at 
nye tal viser et rekordstort antal varetægtsfængslede. 
 På blot to år er der kommet 28 procent flere 
varetægtsfængslede. Der sad i gennemsnit 1.329 arrestanter hver 
dag i landets arresthuse i 2009. Til sammenligning var der dagligt 
1.199 arrestanter i 2008 og 1.029 i 2007. 

Og udviklingen fortsætter i 2010. Netop nu ligger den 
gennemsnitlige belægning på 99,1 procent i arresthusene. Det 
betyder, at en lang række arresthuse har 100 procent belægning og 
ikke kan tage i mod flere fængslede. 

Ifølge formanden for Fængselsforbundet, Kim Østerbye, 
medfører situationen en række praktiske problemer: ”I nogle tilfælde 
må vi sætte to i hver celle. Andre gange bliver vi nødt til at bruge 
besøgsværelser eller vagtstuen til de indsatte. Det betyder også, at 
politiet ofte må gå forgæves med arrestanter og køre langt for at få 
plads. Det er frustrerende at køre til Fyn, hvis man arresterer en 
person i Nordjylland,” siger han. 

Formanden mener, at arbejdspresset på arresthusene 
forværres af, at de indsatte har flere problemer. ”Vi ser langt flere, 
der har begået grov vold, røveri eller narkokriminalitet. Flere har 
psykiske problemer. Og vi har problemer med flere østeuropæiske 
kriminelle, som vi har svært ved at kommunikere med, siger han. 

Kim Østerbye efterlyser derfor flere pladser og bedre 
bemanding: ”Bemandingen i arresthusene er ikke blevet forstærket i 
takt med, at vi får flere problematiske indsatte. Derfor er der brug for 
flere medarbejdere og bedre uddannelse. Samtidig er der brug for 
flere pladser, så kapacitetspresset bliver lettet. Vi kan ikke i længden 
leve med et belæg tæt på 100 procent,” siger han. 

Udover mange varetægtsfængslede var 2009 også præget 
af en stigning i antallet af vold og trusler mod medarbejderne i 
Kriminalforsorgen. I løbet af året blev 441 medarbejdere udsat for 
vold og trusler. Det er en stigning på 15 procent i forhold til året før. 

”Voldstatistikken overrasker desværre ikke. Når antallet af 
indsatte stiger, og når vi samtidig skal håndtere mange 
banderelaterede indsatte, så stiger risikoen for vold og trusler. Men 
sådan behøver det ikke være. Vi kan knække voldskurven, hvis vi få 
større personaledækning, bedre sikkerhedsforanstaltninger og flere 
konfliktværktøjer til medarbejderne,” siger Kim Østerbye.  

 
Se en oversigt over udviklingen i Kriminalforsorgen her. 
 
Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99. 

http://www.faengselsforbundet.dk/media/12739/fakta_om_udviklingen_i_kriminalforsorgen_feb_2010.pdf�

