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SekS JuStitSminiStre på SekS år

Mette Frederiksen (s): 2014-
Karen Hækkerup (s): 2013-2014
Morten bødskov (s): 2011-2013
lars barfoed (K): 2010-2011
brian Mikkelsen (K): 2008-2010
lene espersen (K): 2001-2008

blå bog

Mette Frederiksen (s) er født i Aalborg i 1977 og 
har en bachelor i administration og samfunds-
fag samt en mastergrad i Afrikastudier. Hun har 
været medlem af Folketinget siden 2001 og var 
beskæftigelsesminister fra 2011 til 2014.

Ny MINISTER

For Mette Frederiksen handler det ikke længere om at få danskerne i 
arbejde, men om at sikre, at de overholder loven. I oktober skiftede 
hun fra posten som beskæftigelsesminister til justitsminister.

og når man spørger hende om, hvor hun vil sætte ind som 
politisk chef for Kriminalforsorgen, er det også færre forbrydel-
ser, som står øverst på listen: ”det overordnede mål må være at 
skaffe færre ofre for kriminalitet. Hvis det mål skal indfries, skal 
der være færre kriminelle. det kræver, at vi får bragt tilbagefalds-
procenten ned,” siger hun. 

den nye minister er dermed på linje med den seneste flerårsafta-
le, som bærer titlen: ”Færre gengangere i fængslerne”.

Men mange medarbejdere i Kriminalforsorgen oplever, at der ikke er 
tilstrækkeligt med ressourcer til at fokusere på klienterne. Hvad siger 
du til det? ”Jeg tror, det er vigtigt, at vi bruger ressourcerne bedst 
muligt. Jeg vil blandt andet forsøge at frigøre flere ressourcer ved 
at sende flere udlændinge hjem,” siger ministeren.

Hun siger ikke, hvad hun konkret vil gøre for at få flere udlæn-
dinge hjem, men at det er en problemstilling, som hun arbejder 
med på eu-plan.

samtidig vil hun sikre, at der sættes ind de rigtige steder, når 
pengene prioriteres: ”det er vigtigt at kigge på, hvad det er, som 
virker i resocialiseringsindsatsen. Vi ved, at der skal arbejdes med 
de indsattes kompetencer og adgang til arbejdsmarkedet, men 
jeg tror, at vi har undervurderet, at mange indsatte har grund-
læggende sociale problemer. de lider af identitetsproblemer og 

er en del af et dårligt netværk. det er svært at bryde med det 
kriminelle miljø, men det er det, vi skal forsøge.”

Mette Frederiksen kritiserer i den forbindelse kommunerne for 
ikke at leve op til deres opgave, når de kriminelle løslades fra 
fængslerne. Ideelt set bør løsladelsesprocessen allerede gå i gang, 
når den indsatte begynder at afsone, mener hun. 

”der er for mange, hvor processen først går i gang, når man går 
ud af døren fra fængslet. den opgave skal kommunerne være 
bedre til at løse.”

beDRe kRiSehånDteRinG
som tidligere beskæftigelsesminister har Mette Frederiksen stor 
erfaring på arbejdsmiljøområdet. Hun lover da også at forsøge at 
gøre noget ved de massive arbejdsmiljøudfordringer, som præger 
fængslerne med nedslidning, førtidspensioneringer med videre.

Hun vil mindske problemerne ved at styrke håndteringen af 
krisesituationer og ved at bruge forebyggelsespakker. samtidig 
fremhæver hun sit eget lovforslag fra beskæftigelsesministeriet 
omkring vold mod ansatte i fritiden. Forslaget – som netop er 
vedtaget af Folketinget – skal skærpe arbejdsmiljølovgivningen, 
så den også gælder vold uden for arbejdstiden.

”som beskæftigelsesminister har jeg arbejdet for at udvide 
arbejdsgivernes ansvar i forhold til vold mod ansatte i fritiden. 
det vil jeg arbejde videre med som justitsminister. Jeg mener 
ikke, at arbejdsgiverens ansvar stopper, når medarbejderen går 
ud af porten. For den enkelte er det ligegyldigt, om de bliver 
overfaldet i arbejdstiden eller i fritiden. I virkeligheden er det nok 
værre, når overfaldet sker i fritiden, siger Mette Frederiksen.

lAiSSez FAiRe-holDninG
Hun har også kommentarer til nogle af de aktuelle emner, som 
præger Kriminalforsorgen.

omkring dømte, som udebliver fra afsoning, er hun klar i mælet: 
”det kan der ikke være to holdninger til. Jeg er bekymret for den 
laissez faire-holdning. Man skal passe på med ikke at gøre grin 
med samfundet.”

om problemerne med sikkerhed i arresthusene efter to vold-
somme fangeflugter i julen, siger ministeren: ”Vi har nogle små 
arresthuse, som er gamle, og har sikkerhedsudfordringer. Vi må 
løbende vurdere, hvad der skal til for at sikre, at sikkerheden er i 
orden.”

Men hensyn til Fængselsforbundets forslag om at lade nedslidte 
fængselsbetjente betjene politiets fotovogne, siger Mette Frede-
riksen: ”der er sket en udvikling i retning af, at andre medarbej-
dere overtager opgaver fra politibetjente, men det er en myndig-
hedsopgave at vurdere, hvem der skal varetage opgaven.”

Ministeren er også opmærksom på de potentielle problemer med 
ekstremisme i fængsler. et emne som har været i vælten, efter 
det er kommet frem, at terroristerne fra Frankrig lærte hinanden 
at kende, mens de sad i fængsel: ”det er vigtigt, at vi dæmmer op 
for radikalisering i fængslerne,” siger hun.

PolitiSk kontinUitet
til sidst spørger fagbladet til svingdørsproblemstillingen i Justits-
ministeriet med seks forskellige ministre siden 2008.

Er det ikke vanskeligt at sikre politisk kontinuitet, når der er så stor 
udskiftning på ministerposten? ”nu er det statsministeren, som 
beslutter, hvem der skal beklæde posten. Men det er vigtigt, at vi 
har en forligskreds på dette område, som er med til at sikre den 
politiske kontinuitet.”

mette frederikSen 
vil Sende 
udlændingene 
hJem og bruge 
Pengene På deM, 
soM blIVer tIlbAge 
Selvom Mette Frederiksen måske kun er justitsminister 
i kort tid, har hun store ambitioner for Kriminalforsorgen. 
Tilbagefaldsprocenten skal ned. Det mål kræver en 
mere fokuseret indsats. Derfor skal flere udlændinge 
sendes hjem, så der bliver frigjort ressourcer til de 
tilbageværende fanger.

Af Søren Gregersen

Vi ved, at der skal arbejdes 
med de indsattes kompetencer 

og adgang til arbejdsmarkedet, men 
jeg tror, at vi har undervurderet, at 
mange indsatte har grundlæggende 
sociale problemer.

”


