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NU INDKALDES 
AFSONERE MED 
DIGITAL POST
Peter Skaarup frygter, at flere vil udeblive fra 
afsoning, efter Kriminalforsorgen er begyndt at 
indkalde afsonere med digital post.

Af Søren Gregersen

Som det fremgik af fagbladet i februar, mødte hver tredje dømte ikke 
op til den aftalte tid i 2014. Denne statistik bliver måske forværret, når 
indkaldelsen af afsonere foregår digitalt.

Dømte borgere på fri fod har nemlig siden 1. november 2014 skulle 
læse deres digitale post, hvis de vil vide, hvornår deres afsoning begynder.

Retsordfører Peter Skaarup (DF) synes, at digitaliseringen er en dårlig 
idé: ”Det siger sig selv, at det ikke er alle dømte, som modtager digital 
post. Det er noget, som mange andre danskere har problemer med, 
så det gælder helt sikkert også for dømte.”

Jens Højbjerg Petersen, der er Fængselsforbundets lokalformand i 
Fængslet Kærshovedgård, bekræfter, at mange indsatte ikke er 
fortrolige med digital post.

AFSONING

”Vi oplever mange, som ikke modtager digital post. Der er mange af 
dem, som ikke har Nem-ID, så de ved slet ikke, hvordan de skal komme 
i gang med at bruge digital post,” siger han.

Justitsminister Mette Frederiksen (S) er opmærksom på, at den digitale 
indkaldelse potentielt vil forværre problemerne med afsonere, som 
ikke møder op til deres straf. Det skrev hun i et folketingssvar til Peter 
Skaarup i februar. 

GAMLE INITIATIVER
Ministeren redegør også for nogle initiativer, som blev iværksat for fire 
år siden for at mindske problemerne med udeblivelser. Dengang be-
sluttede man blandt andet at gøre indkaldelserne mere pædagogiske.

Det er dog ikke tilstrækkeligt for Peter Skaarup. Han mener, at regeringen 
bør gøre mere for at begrænse udeblivelserne.

”Nu har Kriminalforsorgen arbejdet med det her i nogle år, uden at det 
har givet resultater. Tværtimod ser vi en udvikling, hvor flere og flere 
udebliver fra deres straf. Det er krænkende for retsbevidstheden. Det er 
ikke godt nok, at ministeren ikke har tænkt sig at gøre mere ved proble-
met. Vi er til grin i retsvæsenet, når dømte ikke møder op – og når det 
ikke får konsekvenser, når man udebliver,” siger han.

Retsordføreren agter derfor at genfremsætte et forslag, som vil betyde, 
at dømte vil få forlænget deres straf med det antal dage, de udebliver. 
Den samlede afsoningsperiode vil dermed blive forlænget.

Heller ikke Jens Højbjerg Petersen, som oplever problemerne med ude-
blivelser på første hånd i Fængslet Kærshovedgård, er imponeret over 
ministerens initiativer på området: ”Der er ikke meget nyt i ministe-
rens svar. Hun henviser blot til gamle initiativer. Det er for billigt,” siger 
lokalformanden.


