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Punktligheden blandt fængselsdømte er ikke, hvad den har været. 34 
procent af de fængselsdømte, der i 2014 er blevet indkaldt til afsoning, 
mødte ikke op til den aftalte tid.

det er en væsentlig stigning i forhold til tidligere. I 2013 var det 26 pro-
cent af de dømte på fri fod, der ikke mødte op. og året før 23 procent.
Fængselsforbundets formand Kim Østerbye mener, at udviklingen er 
problematisk: ”det er uholdbart, at så mange afsonere udebliver både 
i forhold til retssikkerheden og planlægningen i Kriminalforsorgen,” 
siger han.

den høje udeblivelsesprocent giver især problemer i de åbne fængsler, 
eftersom de modtager langt størstedelen af de indkaldte fra fri fod. 
I Fængslet Kærshovedgård var det for eksempel fire ud af ti, der 
ikke mødte op til tiden i 2014. derfor indkalder fængslet langt flere 
afsonere, end der reelt er plads til. Men alligevel har man måttet lukke 
pladser, og det er paradoksalt ifølge tillidsmand Jens Højbjerg Petersen. 

”Jo flere der ikke møder op, jo sværere bliver det at planlægge for 
fængslet,” siger han.

SoUScheF: Vi oVeRbookeR
souschef Kirsten lærkeholm fra ressourcestyringskontoret i direkto-
ratet for Kriminalforsorgen er opmærksom på, at stigningen i udebli-
velser giver fængslerne styringsmæssige problemer.

”Vi er godt klar over, at det giver nogle udfordringer for fængslerne, 
men jeg synes, man er god til at håndtere dem – særligt de steder, hvor 
man er vant til mange med korte domme. Her er måden at løse det på 
at overbooke, det vil sige at indkalde flere, end man reelt har plads til,” 
siger hun.

stigningen i udeblivelser kan ifølge souschefen skyldes, at de dømte 
bliver indkaldt til afsoning hurtigere end tidligere. Hun oplyser, at en 
arbejdsgruppe har set på problemet og kommet med forslag til, hvad 
man kan gøre ved det.

”På baggrund af arbejdsgruppens forslag har vi indskærpet i indkaldel-
sen, hvad der sker, hvis man udebliver – at man bliver anholdt, mister 
muligheden for prøveløsladelse og udgang de første tre måneder, får 
stoppet sine ydelser fra kommunen og måske bliver flyttet til et lukket 
fængsel i stedet for et åbent,” siger Kirsten lærkeholm.

Ikke desto mindre har det ikke de store konsekvenser for dømte med 
korte domme at udeblive. og det er ifølge Jens Højbjerg Petersen et 
problem for Fængslet Kærshovedgård, som modtager mange korttids-
dømte.

”det er nærmest helt omkostningsfrit at udeblive fra straf, hvis 
dommen er under 60 dage. Man bliver jo ikke ramt af at få inddra-
get udgang eller prøveløsladelse, hvis man kun er inde og vende en 
måneds tid. og sådan noget rygtes hurtigt i miljøet. Jeg kan huske, 
dengang vi strammede op over for undvigelser, så man fik 30 dage 
oveni i sin straf. det har betydet, at undvigelser nu hører til sjælden-
hederne,” siger han.

PeteR SkAARUP: DeR SkAl VæRe ReSPekt FoR StRAFFen
retsordfører for dansk Folkeparti, Peter skaarup, mener ikke, det 
skal være omkostningsfrit at udeblive: ”en fængselsstraf er ikke 
noget, man ustraffet skal kunne blive væk fra, bare fordi det ikke 
lige passer én at møde op. der skal være respekt for straffen. også 
af hensyn til personalet, som skal få kabalen til at gå op. det er helt 
uholdbart, at så mange udebliver.”

Peter skaarup mener derfor, at der bør være mulighed for hårdere 
sanktioner over for dømte, som ikke møder frem: ”det vil jeg rette 
henvendelse til ministeren om. Måske kan der gives nogle dages 
ekstra straf for at udeblive, så sanktionerne rammer alle lige hårdt, 
og fængselsstraffen bliver taget mere alvorligt.”

kARinA loRentzen AFViSeR ekStRAStRAF
Formanden for Folketingets retsudvalg, Karina lorentzen dehn-
hardt (sF), ser det også som et problem, at dømte udebliver fra 
afsoning. både af hensyn til eventuelle ofre, men også af hensyn til 
planlægningen af brugen af fængselspladser.

”Jeg vil opfordre til, at man får kortlagt årsagerne til udeblivelserne, 
så man mere målrettet kan finde ud af, hvordan man kan sætte 
præcist ind over for problemet,” siger hun.

Hun afviser dog, at skærpe straffen for at udeblive: ”Hvis årsagen 
eksempelvis er, at afsonerne er blevet mere sårbare og ’tunge’, 
og at det er et rodet liv, som gør, at man ikke har styr på, hvornår 
afsoningen starter, er ekstrastraf måske ikke den mest nærliggende 
løsning.”

Mette FReDeRikSen: Det StRiDeR MoD RetSFølelSen
Justitsminister Mette Frederiksen (s) er enig i, at de mange 
udeblivelser strider mod hensynet til retshåndhævelsen: ”Vi skal 
gøre, hvad vi kan for, at antallet kan nedbringes,” skriver hun i et 
folketingssvar til Karina lorentzen dehnhardt. 

Ministeren håber, at flere afsonere møder op til tiden, efter Krimi-
nalforsorgen er begyndt at indkalde afsonere via digital post.

HVer tredJe 
udebliver fra 
afSoning  
Kriminalforsorgen bliver nødt til at overbooke, når 
de indkalder dømte til afsoning. Flere og flere ude-
bliver nemlig fra deres straf. I 2014 mødte hver 
tredje dømte på fri fod ikke op til afsoning til den 
aftalte tid.

Af Andreas Graae

AFSONING

antal udeblivelSer fra fremmøde

Flere og flere dømte udebliver fra afsoning.

note: Afsonere, der er tilsagt til at møde fra fri fod. 
Kilde: Kriminalforsorgen.
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det er nærmest helt omkostningsfrit 
at udeblive fra straf, hvis dommen er 

under 60 dage,” siger tillidsrepræsentant 
Jens Højbjerg Petersen.”


