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Justitsministeriet. København, den 18. maj 2011.

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at § 11.31.03. Kriminalforsorgen i
anstalter og frihed (Driftsbev. ) i 2011 tilføres 22,5 mio. kr. fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye be-
villingsforslag til medfinansiering af konvertering af åbne pladser til lukkede i statsfængslerne Ren-
bæk og Jyderup, udvidet brug af personundersøgelser for alle under 25 år samt midlertidig forhøjelse
af belægsmålsætningen fra 92 til 95 pct.

b. På baggrund af Folketingets vedtagelse nr. V 39 til forespørgsel nr. F 16 den 28. januar 2010 blev
der igangsat en analyse af kriminalforsorgens fremtidige kapacitets- og sikkerhedsbehov. Af analy-
sen - der blev offentliggjort i februar 2011 - fremgår det, at der i forhold til belægsmålsætningen på
92 pct. skønnes at mangle ca. 220 lukkede pladser i 2011.

Analysen præsenterer desuden en række initiativer til håndtering af kriminalforsorgens kapacitets-
behov, hvoraf følgende medfører merudgifter:
1) Konvertering af åbne pladser til lukkede i statsfængslerne Renbæk og Jyderup
2) Udvidet brug af personundersøgelser for alle under 25 år
3) Midlertidig forhøjelse af belægsmålsætningen fra 92 til 95 pct. i 2011

Ad 1) I Statsfængslet Renbæk konverteres 50 åbne pladser til lukkede i 2. halvår af 2011 svarende
til en helårsvirkning på 25 ekstra lukkede pladser i 2011. I Statsfængslet i Jyderup tages 12 åbne
pladser i brug som lukkede i hele 2011, mens der yderligere konverteres 12 åbne pladser til lukkede i
2. halvår af 2011, svarende til en samlet helårsvirkning på i alt 18 ekstra lukkede pladser i 2011.

Konverteringerne kræver sikring af bygninger og gårdtursareal, opsætning af yderligere hegn og
porte samt mere kameraovervågning, hvilket medfører investeringsudgifter på i alt 12,0 mio. kr. In-
vesteringsudgifterne fordeler sig med ca. 9,0 mio. kr. i Statsfængslet Renbæk og ca. 3,0 mio. kr. i
Statsfængslet i Jyderup, som lånefinansieres og afskrives efterfølgende i overensstemmelse med de
statslige bevillingsregler for omkostningsbaserede anlægsaktiver. Konverteringerne vil herudover in-
debære øgede driftsudgifter på 11,4 mio. kr. i 2011, hvortil kommer renter og afskrivninger på 0,4
mio. kr. i 2011.

Ad 2) Udvidet brug af personundersøgelser for alle under 25 år vil medføre investeringsudgifter på
0,4 mio. kr. til indkøb af nye biler samt driftsudgifter på 4,7 mio. kr. i 2011 (ekskl. renter og afskriv-
ninger) til udarbejdelse af flere personundersøgelser og tilsyn med flere klienter i samfundstjeneste.
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Ad 3) Den midlertidige forhøjelse af kriminalforsorgens belægsmålsætning fra 92 til 95 pct. i 2011
vil indebære øgede fangerelaterede udgifter, udgifter til øget bemanding, øgede udgifter til arbejds-
miljøinitiativer samt udgifter til etablering og drift af nødkapacitet i fængsler og arresthuse. Samlet
set medfører den midlertidige forhøjelse af belægsmålsætningen øgede driftsudgifter på 35,0 mio. kr.
i 2011.

Initiativernes samlede driftsudgifter i 2011 beløber sig således til 51,1 mio. kr. ekskl. renter og af-
skrivninger, mens investeringsudgifter udgør 12,4 mio. kr. De samlede driftsudgifter i 2011 inkl. ren-
ter og afskrivninger (0,4 mio. kr.) udgør dermed 51,5 mio. kr., jf. tabel 1:

Tabel 1: Samlede driftsudgifter (inklusiv renter og afskrivninger) 2011-2017*
Mio. kr. (2011-
priser)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Konvertering af
åbne pladser til
lukkede i Stats-
fængslet Ren-
bæk

6,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Konvertering af
åbne pladser til
lukkede i Stats-
fængslet i Jyde-
rup

4,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Udvidet brug af
personundersø-
gelser for alle
under 25 år

4,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

Midlertidig for-
højelse af be-
lægsmålsætnin-
gen fra 92 til 95
pct.

35,0

I alt 51,5 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8

*Investeringsudgifterne ved konvertering af åbne pladser til lukkede i Renbæk og Jyderup vil være
fuldt afskrevet efter 50 år, mens investeringsudgifterne ved udvidet brug af personundersøgelser af-
skrives over en periode på 5 år.

Af de 51,5 mio. kr. finansieres 22,5 mio. kr. ved § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsfor-
slag, mens de resterende 29,0 mio. kr. finansieres inden for kriminalforsorgens nuværende bevil-
lingsmæssige rammer, herunder ved brug af overført overskud fra 2010.

Dispositionen kan i 2011 specificeres således på under- og standardkontoniveau:

§ 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (driftsbev. )
10. Almindelig virksomhed

Udgift
18. Lønninger og personaleomkost-

ninger
15,5 mio. kr.

22. Andre ordinære driftsomkost-
ninger

6,6 mio. kr.

26. Finansielle omkostninger 0,4 mio. kr.
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§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Udgift
49. Reserver og budgetregulering -22,5 mio. kr.

De bevillingsmæssige konsekvenser for 2012 og frem indarbejdes på de kommende års bevillings-
love, jf. tabel 1.

c. Dispositionen forelægges Finansudvalget med henblik på i 2011 at konvertere åbne pladser til luk-
kede i statsfængslerne Renbæk og Jyderup, udvide brugen af personundersøgelser for alle under 25
år samt midlertidigt at forhøje kriminalforsorgens belægsmålsætning fra 92 til 95 pct.

e. Justitsministeriet anmoder på ovenstående baggrund om Finansudvalgets tilslutning til, at §
11.23.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (Driftsbev. ) i 2011 tilføres 22,5 mio. kr. fra §
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til medfinansiering af konvertering af åbne pladser
til lukkede i statsfængslerne Renbæk og Jyderup, udvidet brug af personundersøgelser for alle under
25 år samt midlertidig forhøjelse af belægsmålsætningen fra 92 til 95 pct., således at der på forslag til
lov om tillægsbevilling for 2011 optages følgende:

§ 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (driftsbev. ) 22,5 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag -22,5 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 18. maj 2011

LARS BARFOED

/ Barbara Bertelsen

Til Finansudvalget.
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Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den 01-06-2011 (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem, der
stemte imod andragendet).

Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres medlemmer af udvalget udtaler, at aktstyk-
ket tilfører Kriminalforsorgen i anstalter og frihed 22,5 mio. kr. til blandt andet konvertering af åbne til lukkede
pladser samt midlertidig forhøjelse af belægsmålsætningen fra 92 til 95 pct.

S, SF og RV støtter bevillingen, da Kriminalforsorgen har hårdt brug for pengene til blandt andet udvidet brug af
personundersøgelser for alle under 25 år, men støtter ikke den politiske beslutning om, at belægget forhøjes til 95
pct.

I aktstykket henvises til rapporten om sikkerhed og kapacitetssituationen i danske fængsler og arresthuse, der
bl.a. i februar konkluderede, at der mangler 220 pladser i fængslerne. Siden er behovet for fængselspladser øget og
de 220 pladser, der i februar manglede, er derfor ikke længere et realistisk tal. Det reelle tal i dag er langt højere.

Regeringen vil med aktstykket forhøje belægget til 95 pct. hvilket forekommer virkningsløst, eftersom faktum er,
at det samlede belæg på nuværende tidspunkt allerede er nærmere de 100 pct. Planen om at øge den tilladte udnyt-
telsesgrad sænker derfor kun overbelægget på papiret. Men der er udelukkende tale om talmagi, for det gør ingen
forskel på fængselsgangene eller for de ansatte, som er hårdt udfordrede af de overfyldte fængsler, hvor der p.g.a.
manglende pladser ikke kan rokeres på fanger, man ellers ikke ønsker skal afsone sammen, ligesom konfliktniveau-
et i fængslerne er forhøjet p.g.a. overbelægningen.
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