
 
   Fængselsforbundet            København, 17. maj 2011 

 

Pressemeddelelse: 

Regeringen svigter fængselsbetjentene 
Til trods for at der kommer flere og flere indsatte i landets 

fængsler, så er der det samme antal fængselsbetjente til at løse 

opgaverne. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet, efter 

Venstres retsordfører Kim Andersen i dag udtaler, at 

Kriminalforsorgens økonomi er blevet løftet i et omfang, som man 

ikke tidligere har set. 

 Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, siger: ”Det 

er imponerende, at Kim Andersen mener, at regeringen er på 

forkant med udviklingen i Kriminalforsorgen, når de penge, 

Kriminalforsorgen har fået alene rækker til lappeløsninger og ikke 

må bruges til personale.” 

Efter regeringens plan skal Kriminalforsorgens 

kapacitetsproblemer løses ved at omdanne pladser i de åbne 

fængsler til lukkede pladser og bruge flere alternative strafformer. 

”Der er hverken udsigt til flere celler eller flere 

medarbejdere. Sandheden er, at regeringen har sovet i timen 

siden politireformen,” siger Kim Østerbye. 

 Formanden peger på, at politiet efter politireformen i 

2007 fik tilført 1.200 flere politibetjente. Mens der er det samme 

antal fængselsbetjente i dag som i 2007. 

 ”Det er jo simpel logik, at presset på fængslerne stiger, 

når man øger antallet af politibetjente. Alligevel har regeringen 

ikke sørget for, at antallet af fængselsbetjente er fulgt med i takt 

med, at kapacitetspresset er steget,” siger han. 

 

 
Kilde: Direktoratet for Kriminalforsorgens ledelsesinformationsystem og 
Fængselsforbundet. 
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Belægget i Kriminalforsorgen i forhold til antal 

fængselsbetjente

Belægget i fængslerne Antal fængselsbetjente



I 2011 ligger det gennemsnitlige belæg i Kriminalforsorgen på 98,9 

procent i årets første fire måneder. Det er det højeste belæg i over 

15 år. 

I 28 fængsler og arresthuse har belægget i gennemsnit 

ligger over 100 procent i årets første fire måneder. 

 

Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99. 

 

 


