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Baggrund
December 2015: Oplysning om, at arrestanterne i sagen om angrebet ved
Krudttønden havde adgang til mobiltelefoner under
varetægtsfængslingen.

Januar 2016: Fund af mobiltelefon.
Januar 2016: JM anmoder om redegørelse.

Marts 2016: Redegørelsen afleveres.
Marts 2016: Konkrete tiltag beskrives.
D. 1. august 2016 trådte forbud mod mobiltelefoner i kraft.

Redegørelsens konklusioner
•

5 terrorsigtede havde haft adgang til minimum 12 mobiltelefoner

Daværende Justitsminister Søren Pind udtalte:
”Vi står i en alvorlig situation. Redegørelsen viser med al tydelighed, at
kriminalforsorgen gennem de sidste mange år ikke har været i stand
til at håndhæve det forbud, der gælder mod mobiltelefoner i
fængslerne. Det er ikke godt nok.
Den nuværende situation, hvor selv varetægtsfængslede i terrorsager
har vid adgang til mobiltelefoner, er uholdbar. Det problem skal der
tages ordentligt fat om, og derfor fremlægger jeg i dag en række
tiltag, som skal styrke indsatsen mod mobiltelefoner i fængslerne.
Samtidig kan jeg konstatere, at der er brug for en generel styrkelse
af kontrolindsatsen og den fysiske sikring. Der ligger et stort arbejde
forude, og der findes ingen snuptagsløsninger, men det er en opgave,
der må og skal løses.”

De konkrete tiltag
• Risiko- og analysebaseret håndtering af arrestanter
– Sikkerhedsvurderinger
– Praksis for placering
• Kropsscannere
• Eksternt eftersyn af adgangskontrol og sikringsniveau
• Øget brug af overførsel
• Dokumenthåndteringsprocedurer
• Styrket myndighedssamarbejde med politiet

De konkrete tiltag
–
–
–
–
–

Styrket myndighedssamarbejde
Flere storvisitationer
Mobilhunde
Detekteringsudstyr
Skærpede retningslinjer for visitationer
• Sikkerhedsklasser
• Visitationsstandarder

De konkrete tiltag
– Skærpede disciplinærstraffe
• 3-dobling for både afsonere og arrestanter
(I førstegangstilfælde fra 5 til 15 dages strafcelle, 2. gangs tilfælde fra 7 til 21
dages strafcelle– 3. gangs tilfælde fra 10 til 28 dages strafcelle)

• Fordobling af perioden med gentagelsesvirkning (6 til 12 mdr.)
– Skærpede regler for udgang
• Besiddelse af mobil medfører udgangsspærring
– Skærpede regler for prøveløsladelse
• Besiddelse af mobil skal indgå i utilrådelighedsvurderingen
– Skærpet fokus overfor ansattes mobiltelefoner mv.
• Ændring af § 124, instruks for personale,
besøgsbekendtgørelse mv.

Disciplinærstraffe
I de senere år er der sket en række skærpelser af
disciplinærstraffene for så vidt angår ulovlig kommunikation,
vold/trusler og upassende sprogbrug. Der er også kommet nye
områder til, som nu straffes disciplinært, fx rygning på eget
opholdsrum.

Endelig ikendes banderelaterede og andre negativt stærke indsatte
nu også strengere disciplinærstraf, såfremt den disciplinære
forseelse kan henføres til negativ stærk adfærd.

Udviklingen i brugen af ubetinget strafcelle som disciplinærstraf:

2015: 2.579

2016: 2.995

2017: 2.468 (til og med august)

Udviklingen i strafniveauet for ikendt ubetinget strafcelle, inklusiv sager hvor en del af
straffen er betinget strafcelle:
Strafcelle mellem 1 og 7 dage:
2015: 2.303
2016: 2.367
2017: 1.929 (til og med august)
Strafcelle mellem 8 og 14 dage:
2015: 268
2016: 401
2017: 303 (til og med august)
Strafcelle over 15 dage:
2015: 8
2016: 227

2017: 236 (til og med august)

Som det fremgår, er der i de senere år ikendt flere ubetingede disciplinærstraffe,
samtidig med at varigheden af anbringelserne er blevet længere. Den længere varighed
skyldes hovedsagligt, at disciplinærstraffen for at være i besiddelse af ulovlige
kommunikationsmidler er blevet meget markant skærpet, mens udviklingen i antallet af
anbringelser må tilskrives det samlede antal initiativer i de senere år.

Fund af mobiltelefoner i Kriminalforsorgen.
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Ikke haft
til
rådighed

437

367

229

131

Har haft
rådighed

1.484

1.414

1.073

473

I alt

1.921

1.781

1.302

604

Forbud mod at medbringe mobiltelefoner og
lignende kommunikationsudstyr i arresthus og lukket
fængsel samt åbent fængsel
• Åbne fængsler
I åbne fængsler er det forbudt at medtage private
mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr. Det er
tilladt at tage sin tjenestemobil med ind.
Det er ikke strafbart ifølge straffeloven at tage din private
mobiltelefon med ind i åbent fængsel, men det kan få
ansættelsesretlige konsekvenser.

• Lukkede fængsler og arresthuse
I lukkede fængsler og i arresthuse er det strafbart efter
straffelovens § 124, stk. 4 at have en mobiltelefon eller
lignende kommunikationsudstyr med. Det gælder også
tjenestemobiler.
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Sikkerheden kan ikke stå alene

Udfordring:

At balancere mellem det hårde og det bløde.
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