
     København, 9. november 2009 
  Fængselsforbundet         

Pressemeddelelse: 

Drop besparelser midt i bandekrig 
 
Der er brug for flere penge ikke færre i Kriminalforsorgen, når 
regeringen strammer retspolitikken i landet.  
 Det er budskabet fra Fængselsforbundet, efter at 
regeringen planlægger at spare 60 millioner kroner på 
Kriminalforsorgens budget de næste to år. 
 Formand for Fængselsforbundet, Kim Østerbye, peger på, 
at Kriminalforsorgen i øjeblikket oplever et stort kapacitetspres på 
grund af bandepakkerne: ”Antallet af varetægtsfængslede ligger på 
det højeste niveau i ti år. Kapaciteten udnyttes lige nu 100 procent i 
21 fængsler og arresthuse. Til trods for at den politiske målsætning 
lyder på 92 procent,” siger han. 
 Samtidig er der langt flere hårde kriminelle blandt de 
fængslede. Det betyder, at sikkerheden er blevet forværret. 

”Sikkerhedsforanstaltningerne matcher ikke behovet. Vi 
oplever flere problemer med vold og trusler mellem de indsatte og 
mod de ansatte. Og på grund af pladsproblemerne bliver de hårde og 
banderelaterede indsatte i stigende grad placeret på institutioner, 
hvor der er færre på vagt,” siger Kim Østerbye. 

Han fortsætter: ”Bandekrisen er så alvorlig, at vi i nogle 
åbne fængsler har svært ved at dæmme op for indtrængen af 
personer udefra. Bandekonflikten rykker indenfor. Det er meget 
utrygt for personalet.” 

Formanden forventer, at presset på Kriminalforsorgen 
stiger yderligere i forbindelse med klimatopmødet, hvor regeringens 
lømmelpakke medfører restriktioner for demonstranter og 
uromagere. 
 I alt vurderer han, at de retspolitiske stramninger koster 
Kriminalforsorgen omkring 80-100 millioner kroner ekstra til øget 
sikkerhed, specialafdelinger og foranstaltninger, så indsatte fra 
rivaliserende bander ikke møder hinanden i fængslerne. Det er 
udgifter, som Kriminalforsorgen ikke er blevet kompenseret for.  

”Derfor hænger det ikke sammen, når Kriminalforsorgen 
nu skal spare 30 millioner kroner - eller 100 fængselsbetjente - både 
i 2010 og 2011. De penge skal findes et sted; enten går det ud over 
sikkerheden, eller også går det ud over vores resocialiserende 
opgaver. Begge dele er uansvarligt. Jeg opfordrer derfor 
justitsminister Brian Mikkelsen til at trække besparelserne tilbage og 
kompensere Kriminalforsorgen for regeringens retspolitik,” siger Kim 
Østerbye. 
  
Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99. 
 
Se liste med fuldt udnyttede fængsler på næste side. 
 
 

 
 



Fængsler og arresthuse, der er fuldt udnyttede i øjeblikket  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aktuel udnyttelse af kapacitet 

Statsfængslet Østjylland 100 % 

Statsfængslet Midtjylland 102 % 

Statsfængslet på Kragskovhede 103 % 

Arresthuset i Assens 100 % 

Arresthuset i Haderslev 100 % 

Arresthuset i Herning 100 % 

Arresthuset i Holbæk 100 % 

Arresthuset i Holstebro 100 % 

Arresthuset i Kalundborg 100 % 

Arresthuset i Kolding 100 % 

Arresthuset i Køge 100 % 

Arresthuset i Nakskov 100 % 

Arresthuset i Nykøbing Falster 100 % 

Arresthuset i Nykøbing Mors 100 % 

Arresthuset i Næstved 100 % 

Arresthuset i Ringkøbing 106 % 

Arresthuset i Roskilde 104 % 

Arresthuset i Slagelse 100 % 

Arresthuset i Svendborg 100 % 

Arresthuset i Sønderborg 104 % 

Arresthuset i Vejle 100 % 

 
Lige nu er 21 fængsler og arresthuse helt fyldt op med indsatte. 
 
Kilde: Kriminalforsorgens informationssystem (LIS). Note: Når kapaciteten i nogle 
institutioner i øjeblikket udnyttes over 100 procent, så skyldes det dobbeltbelæg i 
cellerne.  

 
 


