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Centralregistret for kriminalforsorgens 2. afdeling 
tilsynsvirksomhed Chef far 2. afdeling, 
Skindergade 3, frengselsinspekt~r J. Tamjije, 
1159 Kjijbenhavn K. fuldmregtig H.H. Br~ndsted. 

Tlf. (01) 13 5783. 2. kantor, kontorchef B.W. Lauesen, 
Oplysning om, hvilken afdeJing der ud" fuldmregtig W. Rentzmann. 
liNer/har udjijvet tiIsynsvirksomhed 4. kontor, kontarchef J. Waagensen, 
over for de enkelte klienter. fuldmregtig P. Hampsted. 

Kriminalforsorgens d~gnvagt 
Skibet 
Frederiksholms Kanal over for nr. 29, 
12'20 K(ijbenhavn K. 
Tlf. (01) 11 03 76. 

Bistand til kriminalforsargens klienter 
uden for almindelig kontortid. 

DIREKTORATET FOR 
KRIMINALFORSORGEN 
Klarebodeme 1, 
1115 K(ijbenhavn K. 
(Ol) 13 57 83. 
Direkt¢I for kriminalforsorgen 
H. H. Brydensholt. 

1. afdeling 
Chef for 1. afdeling, 
frengselsinspekt(ijr F. Hellbom, 
fuldmregtig E. Kjrergaard. 

1. kontor, kontorchef J. Johnsen, 
fuldmregtig Ilse Cohn. 

3. kantor, kontorchef A.K. Jacobsen, 
atdelingsleder E. Andersen. 

L(ijn- og regnskabskontoret, 
hovedbogholder V.1. Clemmensc!l. 
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5. kontor, 
forsorgskonsulent Agnes Hauirig. 

Undervisningskonsulenten, 
Henning J~rgensen 

Kontorernes arbejdsomrader, 
se side 00. 

~NALFORSORGENS 
PERSONp.LESKOLE 
Frengselsinspektjijr E. Taylor, 
Frengselsvej 1, 
2620 Albertslund. 
(02) 64 43 00. 

ANSTALTER 

Anstalten ved Herstedvester 
Overlrege Marianne Schi(ijler, 
frengselsinspekt(ijr Lars Nielsen. 
2620 Albertslund. 
(02) 64 9088. 

Afdelingen pa Kastanienborg 
Daglig leder: 
overvagtmester Carl J. Sjilndergaard 
2650 Hvidovre 
(01) 78 40 86. 



Statsfrengslet i Horsens 
Frengselsinspekt0r Arne Frederiksen, 
vicefrengselsinspekt0r J0rgen Bang. 
8700 Horsens. 
(05) 61 21 11. 

Statsfrengslet ved Horserpd 
Frengselsinspekt0r Erik Christensen, 
vicefrengselsinspekt0r J0rgen Balder. 
3000 Helsing0r. 
(03) 24 00 88. 

Statsfrengslet pa Kragskovhede 
Frengselsinspekt!2)r Ole Ingstrup, 
vicefrengselsinspekt!2)r Jens Tolstrup. 
9981 Jerup. 
(08) 48 31 00. 

Statsfrengslet Krershovedgard 
Frengselsinspekt0r Jan Kaarsen. 
7430 Ikast. 
(07) 14 0022. 

Kllbenhavns frengsler 
Frengselsinspekt!2)r J. Heilbo, 
vicefrengselsinspektPr K. Tfigegfird, 
vicefrengselsi nspekt0r J. Borg Nielsen. 
Vigerslev Alle 1, 
2450 K!2)benhavn SV. 
(01) 3193 13. 

Statsfrengslet Mllgeikrer 
Frengselsinspekt!2)r K.J. Ebbe, 
vicefrengselsinspektor F. Rodgaard. 
8700 Horsens. 
(05) 68 21 55. 

Statsfrengsiet i Nyborg 
FrengselsinspektPr J0rgen Tolstrup, 
vicefrengselsinspektpr Erik Pedersen. 
5800 Nyborg. 
(09) 31 03 91. 

Statsfrengslet 'ved Nr. Snede 
Frengselsinspektor F. Lerche. 
8766 Nr. Snede. 
(05) 77 12 00. 

Statsfrengslet Renbrek 
Frengselsinspekt0r OrIa Christiansen. 
6780 Skrerbrek. 
(04) 83 41 18. 

Statsfrengslet i Ringe 
Frengselsinspekt0r Erik Andersen. 
5750 Ringe. 
(09) 62 28 00. 

Statsfrengslet pa Sllbysllgard 
Frengselsinspe:kt0r V. Kildemoes. 
Nr. Soby, 5792 Arslev. 
(09) 90 11 45. 

Statsfrengslet ved Sdr. Omme 
Frengselsinspekt0r J.O. Birch, 
vicefrengselsinspekt0r 
F. S. Jelsbak. 
7260 Sdr. Omme. 
(05) 34 10 55. 

Statsfrengslet i VridsIllseIilIe 
Frengselsinspekt0r Ole Hansen, 
vicefrengselsinspektPr B. J uul Genfer. 
2620 Albertslund. 
(02) 64 91 00. 

Anstalten for o:omfreldte i GodthUb 
Anstaltsleder Jens Hjelm 
Postbox 606, 
3900 Godthflb. 

Anstalten for domfreldte i Egedesminde 
Anstaltsleder Find Nygaard. 
Postbox 221, 
3950 Egedesminde. 
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Anstalten for domfreldte i Julianehab 
Anstaltsleder Svelld Erik Rothberg. 
Postbox 193, 
3920 JulianeMb. 

KRThlINALFORSORGENS 
PENSIONER lVI.V. 

Ungdomspensionen BrfJndbyhus 
Forstander Mogens Madsen. 
Gammel K~ge Landevej 793, 
2660 Br~ndby Strand. 
(02) 73 0648. 

Ungdomspensionen Engelsborg 
Forstander Aase Brask. 
Bagsvrerdsvej 39, 
2800 Lyngby. 
(02) 87 02 31. 

Pensionen pa HoIsbjergvej 
(administreres af Anstalten 
ved }Ierstedvester). 
Daglig leder: 
Vagtmester Erik Brandt 
Holsbjergvej 15, 
2620 Albertslund. 
(02) 64 90 88. 

KfJng Skolen 
Forstander Bent S. Nonboe. 
4750 Lundby. 
(03) 76 9043. 

Behandlingsinstitutionen Lynetten 
Forstander Ib Diamant. 
Kommand~rhuset , 
Refshalevej, 
1433 K~benhavn K. 
(01) 54 01 40. 

Optagelseshjemmet Lyng 
Forstander B~rge P. Bollesen. 
7270 Stakroge. 
(05) 34 70 04. 
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Ungdomspensionen Skejby 
Forstander Chr. Bundgaard. 
P.O. Pedersensvej 1, 
8200 Arhus N. 
(06) 1671 11. 

Ungdomspensionen og dfJgnfunktionen 
Skibet 
Overvagtmester Erik Magnus Nielsen. 
Frederiksholms Kanal over for Uf. 29, 
1220 K~benhavn K. 
(Ol) 11 03 76. 

Ungdomspensionen Sporskiftet 
Forstander Ove Lauridsen B~nder
gaard. 
Exnersgade 59, 
6700 Esbjerg. 
(05) 12 13 87. 

Ungdomspensionen Holsteinsborg 
Forstander Johan Knudsen. 
Postbox 27, 
3911 Holsteinsborg. 

~NALFORSORGENS 
AFDELINGER 

Kriminalforsorgens 1. afdeling 
Oliebladsgade 7,4. 
2300 K¢benhavn S. 
(01) 97 1222. 

Afdelingsleder Grethe 0hlenschlreger. 
Afdelingens omrade: 
K521benhavns kommune: 
Socia1centret Sundbyvester, 
Bistandskontoret Spaniensgade og 
Bistandskontoret Njalsgade. 
Kf2lbenhavns amt: 
Tamby og Dragf2lr kommuner. 



Kriminalforsorgens 2. afdeling 
RyesgaC:.; 53 B, 1. 
2100 K0benhavn 0 
(01) 37 27 55. 
Afdelingsleder Mogens Elmquist. 
Afdelingens omdtde: 
K0benhavns kommune: 
Socialcentret 0sterbro, 
Bistandskontoret Linnesgade og 
Bistandskontoret Wildersgade. 

Kriminalforsorgens 3. afdeling 
Struenseegade 7-9, 1. 
2200 K0benhavn N. 
(01) 39 50 00. 
Afdelingsleder Kurt Breinholdt. 
Afdelingens omrftde: 
K0benhavns kommune: 
Bistandskontoret Ravnsborggade og 
Socialcentret N0rrebro. 

Kriminalforsorgens 4. afdeling 
Dortheavej 61, 2. 
2400 K0benhavn NV. 
(01) 197077. 
Afdelingsleder Jens Oliver Henriksen. 
Afdelingens omrlide: 
K0benhavns kommune: 
Socialcentret Tingbjerg, 
Bistandskontoret Lrerkevej, 
Bistandskontoret Borgmestervangen og 
Bistandskontoret Bryggervangen. 

Kriminalforsorgens 5. afdeling 
Vigerslev aile Ie, 1. 
2450 K0benhavn SV 
(01)231033. 
Afdelingsleder lnge-Lise Saarde. 
Afdelingens omrftde: 
K0benhavns kommune: 
Bistandskontoret Vilh. Thomsens Alle, 
Socialcentret Vanl0se. 
Frederiksberg kommune. 

Kriminalforsorgens 6. afdeling 
(Ringglirds-afdelingen) 
Vesterbrogade 136, 
1620 K0benhavn V. 
(01)211434. 
Afdelingsleder Hakon Nielsen. 
Afdelingens omrlide: 
K0benhavns kommune: 
Socialcentret Vesterbro og 
Socialcentret Enghave. 

KriminalfOlt'sorgens 7. afdeling 
Buddinge Centret 
S0borg Hovedgade 213, 1. tho 
2860 S0borg. 
(01) 6922 55. 
Afdelingsleder Anne-Lise S0rensen. 
Afdelingens omrftde: 
Kommunerne i Gentofte, Gladsaxe, 
Lyngby-Tlirbrek og S!illIer~d. 

Lokalkontoret i Ballerup 
Bydammen 26, 
Postbox 146, 
2750 Ballerup. 
(02) 65 92 55. 
Forsorgsfuldmregtig lnge Holmer. 
Kontorets omrlide: 
Kommunerne i Ballerup, Herlev, 
Led0je-Sm~rum og Vrerl0se. 

Kriminalforsorgens 8. afdeling 
Roskildevej 272 A, 2., 
2610 R0dovre. 
(01) 70 86 00. 
Afdelingsleder Carl Eisemann. 
Afdelingens omrftde: 
KOmmu.;lerne i R0dovre, Hvidovre, 
Br0ndb~i og Glostrup. 

.' 
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Krimimilforsorgens 9. afdeling AfdeIingen i Holbrek 
Enighedsvej 2/Roskildevej 189, Afdelingsleder Niels Therbild 
2620 Albertslund. Blegdammen 3, 
(02) 62 02 lA Postbox 197, 
Afdelingsleder C.M. Brostrom. 4300 Holbrek. 
Afdelingens omd\de: (03) 43 70 00. 
Kommunerne i Vallensbrek, Alberts-
lund, IshSilj og HSilje TAstrup. Lokalkontoret i Slagelse 

Forsorgsassistent Aase Kirk 
Afdelingen pa Bornholm Schweizer Plads 8, 1., 
Afdelingsleder Vibeke Thors. 4200 Slagelse. 
Set. Mortensgade 17, (03) 53 25 00. 
3700 R¢nne. 
(03) 95 1643. Afdelingen i Hoistebro 

Afdelingsleder Poul B¢gsted 
AfdeIingen i Esbjerg Brostrrede 2, 
Afdelingsleder Bent Dupont 7500 Hoistebro. 
Haraldsgade 73, (07) 42 84 22. 
6700 Esbjerg. 
(05) 13 08 33. Afdelingen i Kolding 

Afdelingsleder Arne Pedersen 
AfdeIingen pa Fyn Bredgade 10, 
Afdelingsleder Georg Rex 6000 Kolding. 
Nedergade 35, (05) 52 64 00. 
5000 Odense. 
(09) 11 62 75. Lokalkontoret i Horsens 

Forsorgsfuldmregtig Henning Meld-
Afdelingen i Haderslev gaard 
Afdelingsleder Jj2lrgen Jacobsen Borgergade 12, 

. N y Alh~gade 9, 8700 Horsens. 
6100 Haderslev. (05) 61 76 22. 
(04) 52 64 01. 

AfdeIingen i NykS'lbing F. 
Afdelingen i HillerS'ld Afdelingsleder Karl Guldager 
Afdelingsleder Lotte Porsing Jernbanegade 50, 2., 
Slotsgade 53, 1., 4800 Nykj2lbing F. 
3400 HillerSild. (03) 85 11 34. 
(03) 26 01 22. 

Lokalkontoret i Nrestved 
Lokalkontoret i Helsingj2lr Forsorgsassistent Finn Skovdal 
Forsorgsfuldmregtig Aif Rosendal Ndr. Farimagsvej 29, 
Gr¢nnehavevej 38, 4700 Nrestved. 
3000 Helsingj2lr. (03) 73 5033 
(03) 10 07 33. (03) 73 51 19. 
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Afdelingen i Roskilde Lokalkontoret i Silkeborg 
Afdelingsleder Ruth Hansen Forsorgsassistent Henning Madsen 
St0den 18, 1., Christian VIII's Vej 60, 

I: 4000 Roskilde. 8600 Silkeborg. .: 

~ 
, 

(03) 35 8033. (06) 81 3199 
(06) 81 33 51. 

H Afdelingen i Viborg 
I Afdelingsleder Knud Lund Afdelingen i GodtMb 

Erik Glippingsvej 6, Forsorgsleder Fritjof Stern Nielsen. 
8800 Viborg. Postbox 113, ;! (06) 62 52 00. 3900 GodtMb. 

.j 

Afdelingen i Alborg Afdelingell i Julianehab Ii 
Afdelingsleder Hans C.G. Brodersen Forsorgsfuldmregtig Storch Lange. 
Thyrasgade 4, 1., Postbox 167, 
9000 Alborg. 3920 JulianeMb. 

/i (08) 13 10 00. 
Afdelingen i Egedesminde 

Lokalkontoret i Frederikshavn Forsorgsfuldmregtig Edvard Moller. 
ForsorgsfulcJmregtig Jytte SteenEgaarcJ Postbox 108, 
Parallelvej 19, 1., 3950 Egedesminde. I 
9900 Frederikshavn. 
(08) 43 0066 Afdelillgen pa Frer~erne 
(08) 43 05 14. Forsorgsassistent Karin Kjolbro 

Quillingsgardur 
Lokalkontoret i Hjorring 3800 Thorshavn 
Forsorgsassistent Borge 0stervig , 

JernbanegacJe 12, 
9800 Hj\!ln-ing. 
(08) 92 92 20. 

ORGANISA TIONER 

I Afdelingen i Arhus Dansk frengselsforbund 
AfcJelingslecJer Else Holm Formand Knud Brandes 

~ 
Vester Alle 26, Lille Kirkestrrede 3, 2., 
8000 Arhus C. 1072 K~)benhavn K. 
(Postbox 346.8100 Arhus C.) (01) 13 98 01. 
(06) 12 89 11. 

Kriminalforsorgsforeningen 
Lokalkontoret i Randers Formand, frengselsbogholder 
Forsorgsfuldmregtig Aase Hansen P. Kjeldsen. 
Rosenornsgade 6, st., Statsfrengslet i V ridsloselille. 
8900 Randel's. 2620 Albertslund. 
(06) 43 52 00. (01) 64 90 88. 

Kriminnlror~orgen 2 17 



HK-forbundet 
Formand, assistent Kirsten Salonen. 
Statsfrengslet i Vridsl¢se1ille, 
2620 Albertslund. 
(02) 64 91 00. 
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Foreningen af frengselsinspektprer m.fl. 
Forrnand, 
vicefrengselsinspekt¢r H.J. Engbo. 
direktoratet for kriminalforsorgen. 
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Forord 

For kriminalforsorgen som helhed blev 
1978 et ~r, hvor mange af de planer, der 
var forberedt i de foreg~ende ~r, kunne 
f!"res ud i Iivet. 
Da den frie kriminalforsorg - der tager 
sig af st0tte og tilsyn over for betinget 
domte og pn,welpsladte - i 1973 blev 
sammenJagt med frengselsvresenet, var 
der i det storkobenhavnske omrade 
samlet en rrekke tilsynsafdelinger pa en 
bestemt lokalitet i det indre K0ben
havn. Herudover var der 10 tilsynsaf
delinger beliggende i Esbjerg, Hiller0d, 
Koiding, Nyk0bing E, Odense, Ros
kilde, Rpnne, Viborg, Alborg og Arhus. 
Efter sammenlregningen - hvor den 
statslige styrelse samtidig fik navnefor
and ring til kriminalforsorgen - blev 
strukturen i det fremtidige forsorgsar
bejde behandlet i det sakaldte planlreg
ningsudvaig, del' i 1975 afgav den meget 
omfattende betrenkning »Kriminalfor
sorg - Socialforsorg«. Udvalget var 
enig om at fore sift ressourcerne fordelt 
pa en ny made, saJedes at medarbejder
ne blev placeret mermere ved de kl'imi
nelIes miljp. 
1 overensstemmelse med betrenkningen 
er der nu foretaget en omfattende om
strukturering. Den st0rste omlregning er 
nok sket i Storkobenhavn, hvor der er 
oprettet i alt 9 distriktskontorer, der 
drekker hver sit omrade i Kobenhavns 
og Frederiksberg kommuner og Kp
benhavns amt. 
Herudover er der siden integrationen i 
1973 oprettet afdelingskontorer eUer fi-

lialer af afdelingskontorer i Frederiks
havn, Haderslev, Helsingor. Herning, 
Hjorring, Holbrek, Holstebro, Horsens, 
Nrestved, Randers, Silkeborg, SJagelse 
og Sonderborg. Konsultationslokaler 
etableres i Vejle og Koge bugt -omrMet. 
Resultatet er, at hele landet nu er rime
Jig godt geografisk drekket af den am
bulante kriminalforsorg. 
Personalet til de nye forsorgskontorer 
er i vidt omfang tilvejebragt ved over
flytning af socialradgivere og kontor
personale fra forsorgsafdelingerne i 
frengslerne. 
Fremtidig skal de lokale afdelinger af 
den frie kriminalforsorg ikke blot tage 
sig af arbejdet med de betinget domte og 
de provelosladte. Det er ogsa men in
gen, at det forsorgsmressige ansvar for 
personer med en opholdstid i en afso
ningsanstalt pa ikke over6 mtmeder- og 
det er jo de fleste - ska! forbIive j den 
frie kriminalforsorgs afdeling pa hjem
stedet. De vil som regel i forvejen kende 
den pagreldende og allerede vrere igang 
med at gore noget for ham. Ved denne 
ordning tager man konsekvensen af et 
synspunkt om, at et sMant frengselsop
hold er at betragte som en parentes i et 
livsforlob. Problemerne skal behandles 
i det miljp, han kommer fra, og hvortil 
ban skal vende tilbage. 
En ordning, hvorefter ansvaret for det 
forsorgsmressige urbejde forbliver i 
hjemstedets frie kriminalforsorg, taler 
naturligvis strerkt for, at afsoningen 
kommer til at ske j nrerheden af hjem-
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met. Der er derfor samtidig med den nye 
forsorgsstruktur gennemffi)rt nye regler 
om fordelingen af de indsatte efter et 
geografisk nrerhedsprincip. Desvrerre 
lider det danske frengseissystem af 
samme skavank, som man har i de fleste 
andre lande. Frengsleme er placeret 
langt vrek fra de store befolkningscen
tre. I Danmark har vi s~Iedes en ufor
holdsmressig stor del af pladseme i jy
ske - og tildels fynske - anstalter. I no
gen grad har vi kunnet bedre pa forhol
dene i forbindelse med den nedgang i 
belregget, der er en ffi)lge af den nedkri
minalisering af mindre berigelsesfor
brydelser, der skete i 1973. Der er sket 
en reduktion pa omkring 500 pladser i 
den vestlige del af landet, medens det 
abne frengsel Horserfi)d i Nordsjrelland 
viI fa lidt st0rre kapacitet. Alligevel viI 
det ikke kunne undgas, at en del kfi)ben
havnere Kommer til at afsone pa fynske 
eller jyske anstalter. Sa nogen kon
sekvent overgang til et lokal-frengsels
system har der beklageligvis ikke vreret 
mulighed for - selv om vi altsa nu er 
kommet et stykke vej. 
En ting har vi kunnet konstatere straks i 
forbindelse med den skete omlregning. 
Man har kunnet skabe bedre samar
bejdsrelationer til det almindelige soci
ale hjrelpesystem. Der henvises herom 
til den artikel af socialdirektfi)r Jfi)rgen 
Kock, der findes i beretningens kapitel 
15 (side 138). Lige sa vigtigt er det, at den 
decentraliserede frie kriminalforsorg 
har gode samarbejdsrelationer til de Vlv
rige dele af retssystemet. Ikke kun 
frengsleme, som der er talt om tidligere, 
og domstolene, som faktisk altid har 
lyttet meget til denfrie kriminalforsorgs 
anbefalinger. Men ogsa i forhold til po
litiet er det abenbart, at det giver et langt 
bedre samarbejde, nar forsorgsmedar-
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bejdeme er placeret i samme geografi
ske omrade. Den danske politimester
forening har da ogsa vreret blandt dem, 
der bakkede den gennemfVlrte om
strukturering op. 
Det siger sig selv, at sa omfattende 
struktur~ndringer, som der her er sket 
bade i forhold til den frie kriminalfor
sorg og anstalteme, ikke har kunnet 
gennemf¢res uden overvindelse af be
tydelige vanskeligheder. Det fortsatte, 
nrere samarbejde med personaleorgani
sationeme har her vreret af den stVlrste 
betydning. 
Der er i arets l¢b udsendt en betrenkning 
om de PJodemiseringsarbejder, der 
trrenger sig pa ide 45lokale arresthuse. 
Det er ansHict at ville koste omkring 50 
mill. kr. at srette disse huse istand. Men 
det er endnu uafldaret, om de nVldven
dige bevillinger kan tilvejebringes. 
I arbejdet med de indsatte i anstalterne 
har der i arets l¢b pa to omrader vist sig 
betydelige vanskeligheder, som har gi
vet anledning ogsa til en del offentlig og 
politisk debat. 
I arets begyndelse var der uro blandt de 
udenlandske indsatte, som var utilfred
se med, at de ikke havde samme mulig
heder som danske indsatte for at afsone 
pa abne an stalter og fa udgang til hjem
mebes¢g m.v. SpVlrgsmaIene blev be
handleti en arbejdsgruppe. Detforhold, 
at det faktisk er strengere for en udlren
ding, der efter afsoningen skal udvises, 
at afsone en straf, f¢rte til en regel om, 
at man for sadanne udlrendinge afkorter 
deres strafafsoning. De viI herefter ty
pisk blive udvist, nar de har afsonet 7/12 
af straffen. 
Ved ~rets slutning var der en del diskus
sion af spVlrgsm~let om forekomsten af 
narkoindsmugling og voId blandt de 
indsatte. Diskussionen fVlrte til ned-

0 ___________________ _ 
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srettelse af en arbejdsgruppe med delta
gelse af medarbejdere fra direktoratet 
og de lukkede anstalter. Arbejdsgrup
pen forventes at fremlreggc sine syns
punkter i 10bet af 1979. 
Med hensyn til de indsattes forhold har 
det kunnet konstateres, at antallet af 
klager til Folketingets Ombudsmand er 
faIdet betragteligt, ligesom antallet af 
sager, hvor ombudsmanden har [undet 
anledning til kritik, har vist en klar ned
gang. 

For personalets vedkommende harman 
srerligt for betjentgruppen, mattet 
konstatere en betydelig stigning i syg
domsfravreret. Der er mel1em ledelsen 
og organisationerne enighed om, at 
det mest effektive middeJ til at im0dega 
denne meget uheldige udvikling vil vrere 
en gennemf0relse af det forslag om ned
srettelse af pensionsalderen fra 70 til 63 
ar, som er fremsat over for finansmini
steliet. Dette forslag er ved beretnings
~rets udgang fortsat under behandling. 

H.H. BI}'dellsholt 
Direkt¢r jf)/' krimillalforsorgell 
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1. lEndringer i retsregler 

Ved loy nr. 243 af 8. juni 1978 - der 
tradte i kraft den 1. oktober 1978 - blev 
der gennetnflZlrt en rrekke rendringer af 
retsplejeloven, herunder med hensyn til 
reglerne om behandlingen af varetregts
arres tan ter. 
I de nye bestemmelser har man begrren
set sig til at give regler dels om de 
splZlrgsmaI, der har relation til selve 
straffeprocessen, fx om isolation, bes¢g 
og brevveksIing, dels om enkelte andre 
sp¢rgsm~l, fx om anbringelsessted, ud
gang og om overflZlrseI til fuldbyrdeises
anstalt under varetregtsfrengslingen. 
Derimod er splZlrgsm~\.l om varetregtsar
restantens beskreftigelse, adgang til at 
:fa indbragt genstande til eget brug, for
plejning m.v. henskudt til regulering i 
administrative bestemmelser. 
De administrative bestemmelser er 
fastsat i justitsministeriets bekendtglZl
relse nr. 491 af 12. september 1978 om 
ophold i varetregtsfrengsel, suppleret af 
en rrekke cirkulrerer udfrerdiget af di
rektoratet for kriminalforsorgen med 
hjemmel i bekendtg¢relsen,jf. nrermere 
nedenfor. 
Ved udformningen af reglerne har man 
tilstrrebt i videst muligt omfang at skabe 
ligestilling melIem varetregtsarrestanter 
og afsonere. Fuld ligestilling har selv
sagt ikke kunnet gennemf¢res, idet b1.a .. 
hensynet til varetregtsfrengslingens 
¢jemed, varetregtsarrestantens status 
som ikke-domfreldt (»uskyldsmax
imen«) og den pludselighed, hvormed 
varetregtsfrengslingen typisk ivrerk-
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srettes, har i¢rt til afvigelser og modifi
kationer i forhold til fuldbyrdelsesreg
Ierne. 
I overensstemmelse med hovedsyns
punktet er en rrekke cirkulrerer pa fuld
byrdelsesomradet overf¢rt til ogs~ at 
grelde for varetregtsarrestanter. Det 
drejer sig om reglerne om udstyr af ind
sattes opholdsrum, udlevering af be
klredning, forpIejning, dagpenge, orga
nisatoriske former for dr¢ftelser med 
indsatte, visitation, anvendelse af sik
ringscelle, anvendelse af Mndjern og 
·magtanvendelse. 
Om visse sp¢rgsmaI er der udarbejdet 
selvstrendige cirkulrerer - alle dateret 
den 13. september 1978. Det drejer sig 
om f¢lgende: 
- Anbringelse af varetregtsarrestanter. 
- Adgangen til at anbringe varetregtsar-

restanter i enrum. 
- Varetregtsan"estanters adgang til at 

skaffe sig genstande til personligt brug 
og udstyr af eget opholdsrum, lev
nedsmidler m. v. 

- Varetregtsarrestanters adgang til 
brevveksling og bes¢g m. v. 

- Udgang til varetregtsarrestanter og 
- Anvendelse og fuldbyrdelse af disci-

plinrerstraf over for varetregtsarre
stanter og om disciplinrersagers gen
nemf¢relse. 

Endelig blev der om forskellige andre 
sp¢rgsmaI udfrerdiget frelIes cirkulrerer 
for fuldbyrdelses- og varetregtsomra
del. 
Det drejer sig om f¢lgende: 
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Cirkuleere af 13. september 1978 om ar
bejdstid og arbejdspenge for indsatte, 
der beskeeftiges ved kriminalforsorgens 
foranstaltning. 
Ved cirkuleeret - der trfldte i stedet for 
to cirkuleerer af 26. juni 1973 om ar
bejdspenge m. v. til henholdsvis afsone
re og vareteegtsarrestanter - blev der gi
vet adgang til i visse til feel de at medreg
ne vareteegtsopholdet ved beregningen 
af det belS!lb, der udbetales feengsels
d0mte ved IQlsladelsen. 
Cirkuleere af 13. september 1978 om of
fentlighedens adgang til kriminalforsor
gens an stalter og arresthusene. 
Ved cirkuleeret - der td'tdte i stedet for 
det tidligere cirkuleere af 7 . januar 1974-
opheevedes bestemmelsen am, at inter
view m. v. af indsatte om visse sp0rgs
min kun mfltte finde sted med direkto
ratets godkendelse. Kompetencen er 
ogsfl i disse tilfrelde nu tillagt instituti
onens leder. Tilsvarende grelder med 
hensyn til den tidligere bestemmelse, 
hvorefter det henhprte under direkto
ratets kompetence at ti1l~de interview 
m.v. med indsatte, der i arresthus af
venter overforsel til fuldbyrdelsesan
stall. For sa vidt angar varetregtsarre
stanter, kan politiet dog af hensyn til 
eftelforskningen modsrette sig inter
view m.v. 
Pa fuldbyrdelsesomrMet blev der i 1978 
fastsat fS!llgende nye regier, der pro 1. 
oktober 1978 ogsa kom til at greJde for 
varetregtsarrestanter: 
Cirkulrere af 15. marts 1978 om organi
satoriske former for dJ'0ftelser med ind
satte. 
Ved dette cirkuIre re , del' afioste justits
ministeriets cirkulrere af 22. juni 1971. 
bJev reglerne udvidet til ogsa at omfatte 
indsatte i arresthusene og K0benhavns 
frengsler. Det blev samtidig prreciseret, 

at de institutioner, hvor de indsatte i 
aimindelighed er anbragt i frellesskab, 
hal' pligt til at fastsrette nrermere regier 
for, hvorledes dr0ftelserne mellem le
del sen og de indsatte skal foregfl. 
Cirkulrere af 21. marts 1978 om visita
tion af indsatte og deres opholdsrum. 
Ved cirkulreret - del' trMte i stedet for 
det tidligere cirkulrere af29.juni 1973-
blev der abnet mulighed for visitation af 
breve, som indsatte havde adgang til at 
sende eller modtage i lukket kuvert. 
Endvidere blev visse bestemmelser om 
fremgangsmaden ved beslutningen om 
og gennemfpre[se af visitation prrecise
ret, herunder med hensyn til underret
ning og begrundelse over for den ind
satte. 
Cirkulrere af 23. august 1978 om de ind
sattes adgang til tandbehandling og 
tandeftersyn. 
Ved dette cirkulrere gennemfprtes sam
tidig en halvering af de indsattes egne 
udgifter til tandbehandling og en lettere 
adgang til tandlregehjrelp, fordi detiniti
onen af en akut til stand - som behandles 
vederJagsflit - blev udvidet. Cirkulreret 
indeholder ogsa enkelte andre forbed
ringer i forhold til den hidtidige ordning. 
Cirkulrere af 19. september 1978 am 
udlevering af beklredning m.v. 
Cirkulreret er fortrins-vis en sammen
skrivning af en trekke tidligere udfrerdi
gede bestemmelser. 
Cirkulrere af20. september 1978 om Jre
geundersogelse ved indsrettelse i krimi
nalforsorgens anstalter og arresthuse
ne. 
Ved cirkulreret ophrevedes de hidtidige 
rutinemressige undersQlgelser, som 
havde til hovedformal at konstatere be
handlingsbehov med hensyn til ik
ke-smitsomme sygdomme. I stedet blev 
del' indfort en ordning, hvorefter aIle 
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indsatte - medmindre opholdet rna an
tages blive af ganske kart varighed -
skal m¢de til konsultation hos instituti
onens lrege og have tilbud om at fa fo
retaget en almindelig lregeunders¢gelse. 
For visse grupper af indsatte skal der 
dog fOlisat foretages rutinemressig un
ders¢gelse for hepatitis, ligesom der i 
¢vrigt skal foretages de unders¢gelser, 
;.um i det enkelte tilfrelde sk¢nnes pa
krrevet. 
Pa fuldbyrdelsesomradet blev der i h;)
bet af 1978 i ¢vrigt fastsat f¢lgende nye 
bestemmelser: 
Cirkulrere af 7. marts 1978 om adgangen 
til fremrykning af l¢sladelse. 
I drkulreret er fastsat nrermere ret
ningslinier for institutionernes adgang 
til at fremrykke l¢sladelsen efter regler
ne i fuldbyrdelsesbekendtg¢relsens 
§ 25. 
Cirkulrerskrivelse af 6. september 1978 
om l¢sladelse pa pr¢ve af udenlandske 
indsatte, der efter udstaelse af straf skal 
udvises. I skrivelsen er det tilkendegi-
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vet, at udlrendinge, der skal udvises, og 
som i !Ovrigt vil kunne l¢slades p? pr¢ve 
efter udstaelse af2/3 af straffen, fremti
digt kan forventes at blive 10sladt pa 
prjZive i henhold til straffelovens § 38, 
stk. 2, nar 7/12 af straffen er udstaet. 
I ¢vrigt henvises til afsnit 9.2., Uden
landske indsatte, del' skal udvises efter 
strafudstaelse (side 81). 
Cirkulrere af 14. september 1978 om ad
gangen til at anbringe indsatte i enrurri. 
I cirkulreret, der afI¢ste det tidligel'e 
cirkulrere af 25. september 1975, blev 
der alene gennemf¢rt enkelte mindre ju
steringer af opholdsvilkarene for ind
satte, der anbringes i enrum. 
Ved loy nr. 292 af 8. juni 1978 - der er 
tradt i kraft den 1. januar 1979 - er der 
gennemf¢rt en rrekke rend ringer af kri
minaIlov for Gr¢nIand, srerligt af reg
Ierne am sanktioner som f¢lge af lovo
vertrredelser. Herom henvises nrermere 
til kapitel 13 , Kriminalforsorgen 
Gr¢nland (side 104). 
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2. Regnskab 

Kriminalforsorgens bruttodriftsudgifter 
androg i finansaret 1977/78438.628.000 
kr. mod 418.730.000 kr. i detforegaende 
finansar, svarende til en stigning pa 4,8 
procent. 
Indtregterne, der hovedsageligt stam
mer fra beskreftigelsen, androg 
63.580.000 kr., saledes at nettodriftsud
gift erne blev 375.048.000 kr. eUer en 
stigning i nettodriftsudgifterne pa 2,6 
procent. 
Pa udgiftssiden var !(zmningerne den 
stl)rste post, idet de udgjorde 71,6 pro
cent af bruttodriftsudgifterne (excl. 

.... i-"·_~'1 """_ 

';.' "'i; .. >j,), 

~~ . 

lonninger til vrerkpersonalet). 
Som i finansaret 1976/77 vedlwte 10 
procent af kriminalforsorgens samlede 
bruttodriftsudgifter den frie kriminal
forsorgs afdelinger og institutioner. 76 
procent af den frie kriminalforsorgs 
bruttodriftsudgifter var lonninger til 
personale. Hertil kommer udgifter til 
administration. 
Der udbetaltes 2.399.000 kr. i forsorgs
hjrelp til indsatte og klienter. 
De samlede udgifter til beskreftigelse og 
erhvervsmressig uddannelse var 
48.295.000 kr. 

Ell plads i I!t IItHel stlllsjirngsd koslede i 1977/78 gellllemslIillig 454 kr. 0111 dagell. i l'l tlbel/t 264 kr. 
Billeciet riser stalJjil!llgslel Mc1gelkll'r. 
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Tabel 2.1. Kriminalforsorgens driftsudgifter i finansaret 1977/78 
Working Expenses oflhe Prison and Probation ServiceforthefinClncialyear 1977/78 

Personalets l\iinninger (excl. vrerkpersonale) / Persollnel 
wages (excl. workshop staff) ............•........ 

Person(llets uddannelse / Education of staff . ........ . 
Administrationsudgifter, bygningsudgifter m. v./ Admin

istration. maintenallce etc . ..................•.... 
Beklredning, vask og personlig hygiejne I Clothing. wash-

ing etc . ..................•..................•.. 
Kost I Food .............•.......................• 
Sygepleje / Nursing ..........••................... 

. Undervisning og fritidsbeskreftigeise /Instmction alld 
leisure-time activities ................•..•......•. 

Rejser for indsatte og klienter I Tral'el e.1:penses .•..•. 
Arbejdspenge til indsatte og klienter1 / Work paymellts 

to illmates, clients •.....•....................... 
Forsorgshjrelp til indsatte og klienter / Social welfare 

1.000 kr. 

313.896 
1.522 

35.941 

4.760 
15.397 
4.068 

1.839 
1.555 

14.761 

assistance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2.399 

396.138 
Diverse indtregter / SUlldl}, revenlle ••....•.......... 8.503 

Beskreftigelse og erhv'ervsmressig uddannelse (personale
l!'lnninger, materiale m.v.) excl. arbejdspenge til 
indsatte / Work and vocational training (staff wages, 

387.635 

materials etc.) exc/. paymellts to inmates. . . . . . . .. . 42.490 

430.125 
Indtregter ved beskreftigelsen I Production receipts .,. 55.077 

Nettoudgifter / Net expellses ....................... 375.048 

% 

71,6 
0,4 

8,2 

1,1 
3,5 
0,9 

0,4 
0,4 

3,4 

0,6 

13,4 

9,7 

86,6 

Heraf den frie 
kriminalforsorg2 

:A100 kr. % af de 
samlede 
udgifter3 

33.191 

5.324 

519 
731 

63 

74 
249 

261 

1.632 

42.044 
408 

41.636 

1.210 

42.846 
1.385 

41.461 

10,6 

14,8 

10,9 
4,8 
1,6 

4,0 
\6,0 

1,8 

68,0 

4,8 

2,9 

2,5 

1) Incl. arbejdspenge, der normalt konteres under beskreftigelsen (5.805.000 kr.J 
2) Probation and aftercare. 
3) % of total expencies. 
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Tabel 2.2. Den genncmsnitlige daglige udgift pro indsat i finansaret 1977/78 
AI'era!?e daily expenses per inmate /c)/' tlte fil/allcial year 1977/78 

Lukkede institutioner I Closed insritutiollS •..•.•.....•..•............•....•....•.. 454.22 kr. 
Abne institutioner I Ope/l illv/imtiolls ......••...•.•..•.....•....... , . . • . . • . . . . . . . • 264,22 kr. 
K0benhavns famgsJer I The Cop('//iztl!:(,tl PI'i.IOnl ••••.••••••••••.••.••..••••••••••• 347,33 kr. 
Arresthusene i provinsen I Local priso/lS ..........•..... .......................... 217,70 kr. 
Kriminalforsorgen i Grcnland f The peJlll! illS/ilUtiolls cJ/' GreC'Il/lIlId •...............• , 367,43 kr. 
Gennemsnit for samtlige indsatte I An'rage ii)/' (11/ in1l1all's ..•.... , •.•...........•.. , 311,g7 kr. 

Figur 2.1. Kriminalforsorgens bruttodriftsudgifter j finansarcne 1973/74 og 1977/18 
Working EtjJellses (~r tile Prison a!ld Prohatiol1 Sen'ice .If)]' the ,financial ye(/rs 
J973/74 and 1977178. 

1973'74 

Fra finansaret 1973/74 til finansaret 
1977 /78 steg kriminalforsorgens brutto
driftslIdgifter fra 284.6 mio. kr. til 438.6 
mio. kr.. eller med 540t. hvilket er illu-

ll,rt(:':d, 
j::C->'L";r· .l3 

./ 

streret j figllr 2.1. Af figuren fremgrtr 
ogsa, at udgifternes sammensretning pa 
det mermeste er urendret. 
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3. Statistik og information 

3.1. Statistik og unders11geIser 
Direktoratet for kriminalforsorgen har 
en mindre statistiksektion, der udarbej
der statistikker vedr~rende indsatte og 
klienter under den frie kriminalforsorg. 
Det daglige arbejde varetages af 3 stu
derende under en fuldmcegtigs vejled
ning. 
Sektionen udarbejder periodisk en rcek
ke statistikker, der udsendes til en st~r
re personkreds inden for retssystemet. 
Statistikkerne omfatter f¢lgende opg0-
relser: 
Oversigt over anstalters og arresthuses 
belceg. (Opg0res ugentlig). 
Opg0relse af afdelingers og anstalters 
10bende tilsyn samt antal udf0rte per
sonunders0gelser. (Opg0res mfmedlig). 
Opg!/lrelse afantal beboere m.v. i krimi
nalforsorgens pensioner. (Opg0res mll
nedlig). 
Mtlnedsoversigt over belcegget i krimi
nalforsorgens institutioner samt antal 
f0rte 10bende tilsyn. 
Pr!/lvel0sladelser i henhold til straffelo
yens § 38, stk. 1 og 2, og afslag pa pr0-
vel0s1adelse i henhold til straffelovens 
§ 38, stk. 1. (Opg0res kvartalsvis). 
Udgangstilladelser fra kriminalforsor
gens anstalter og arresthuse samt den 
absolutte og procentvise fordeling af 
antallet af misbrug med og uden krimi
nalitet. (Opg0res kvartalsvis). 
Undvigelser og bortgange fra kriminal
forsorgens ansta/ter og arresthuse. 
(Opg0res kvartal.svis). 
Antallet af afsluttede enrllmsanbringel-
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ser fordelt efter anstalt, begrundelsen 
for og lcengden af enrumsanbringe1ser
ne. (Opg0res kvartalsvis). 
Ovcrsigt over anbringelse i sikringscelle 
og lign. samt anvendelse af Mndjern. 
(Opg0res kvartalsvis). 
Tabelscet vedr~rende disciplincerstraf
fe. (Opg0res kvartalsvis). 
Antallet af udgang3sager, hvor politiet 
har vceret h0rt om, hvorvidt tilladelse til 
udgang uden ledsager ska! gives, fordelt 
efter h0ringssagernes udfald. (Opg0res 
halvllrligt) . 
U dgangsstatistik fordelt pll udgangs
former. (Opg0res halvllrligt). 
Stofcensusopg0re!se af antal stofbruge
re i kriminalforsorgens anstalter og ar
resthuse pr. 6. september 1978. (Opg0-
res llrligt). 
Antallet af udgangstillade1ser til orlov i 
julen 1978 sam! konstatel'ede misbrug. 
Herudover udarbejder statistiksekti
onen llrligt hovedparten af statistikker
ne tilllrsberetningen. 
Direktoratets 0vrige kontol'er udarbej
der interne statistikker til brug for den 
10bende styring. 
Siden 1975 er f0lgende tabeller ikke of
fentliggjort. (Nummereringen refererer 
til tabellerne i llrsbel'etningen 1975). 
E.ll. Tabeller vedl'0l'ende personer, 
del' blev indsat i statsfcengsler og An
stalten ved Herstedvester efter dam for 
ovel'trcedelse af stl'affeloven m.v. 
E.12. Tabeller vedr0rende pel'soner, 
der blev l¢sladt m. v. fra statsfcengsler 
og s::eraJ'!stalter. 



F.1.-F.7. Tabeller med oplysninger om 
den frie kriminalforsorgs klienter. 
F.12. Betingede domme inel. kombina
tionsdomme med tilsyn. 
Ovennrevnte tabelJer er 10bende blevet 
udarbejdet og vil blive offentliggjort i et 
srerIigt tabelbilag. 

3.2. Informations- og publikations
virksomhed 
11978 blevf0lgende indstillinger afleve
ret til direktoratet ror kriminalforsor
gen: 
1 IndstilIing vedr0rende eirkulrerebe

stemmelser m. v. om ophold i vare
tregt (februar 1978). 
Der hen vises nrermere til kapitel 1, 
lEndringer i retsregler (side 22). 

2 Kriminalforsorg i Provinsen - indstil
ling afgivet af den af direktoratet ned
satte arbejdsgruppe vedrS3rende om
strukturering af forsorgsarbejdet for 
sa vidt angarprovinsen (marts 1978). 
lndstillingen vedr0rte den praktiske 
omfordeling af personale, lokaler og 
okonomiske ressourcer med henbIik 
pa gennemforeise af de fire prineipper 
for forsorgsarbejdet, som er omtalt i 
betrenkning nr. 752/1975 Kriminal
forsorg-Socialforsorg, navnligt tid
ligt- og kontinuitetsprincipperne. Se 
kapitel 12, Forsorgsvirksomheden 
(side 101. lndstillingen indeholdt her
udover bl.a. et forslag til en arbejds
forc:.eling og kommunikation meJIem 
frengslerne og den frie kriminalfor
sorgs afdelinger. 

3 Indstilling om en eventuel erhvervs
praktikordning for skoleelever in den 
for kriminalforsorgen (juni 1978). 
Indstillingen fraradede at gennemfore 
en erhvervspraktikordning. Arbejds
gruppen fastslog, at bMe hensynet til 
de indsatte (og klienterne) og de sik-

kerhedsmressige hensyn var af en sa
dan karakter, at en egentlig erhvervs
praktikordning ikke burde ivrerk
srettes. Gruppen understregede dog 
pligten til og betydningen af at etable
re et trettere samarbejde mellem sko
ler og kriminalforsorg for derved at 
oge kendskabet til kriminalitets
problemer, herunder til kriminalfor
sorgens arbejde og malsretning, fx 
ved bes0gsordninger, foredrag af 
medarbejdere og indsatte ITt.V. 

4 Supplerende indstilling fra »Konsu
lentgruppen vedr0rende reglerne om 
ophold i varetregtsfrengsel« (august 
1978). 

5 Plan for modernisering af arresthuse
ne (august 1978). 
Den i april 1977 nedsatte arbejds
gruppe har - efter at have gennemgtlet 
samtlige 45 arresthuse og pa stedet 
droftet moderniseringsplaner med 
den stedlige arresthusledelse og per
sonalereprresentanter - udarbejdet en 
plan for modernisering for hvert en
kelt atTesthus. Arbejdsgruppen 
skulle alene beskreftige sig med ar
resthusenes fysiske indretning. Der 
er for hvert arresthus i 15 centrale 
punkter taget stilling til savel indsat
tes som ansattes forhold, hvorunder 
ophold og arbejde i et arresthus skal 
forega, nar sikkerhedsmressige og 
trivselsmressige hensyn skal tages. 
samtidigt med, at bygningsmressige 
og arbejdsmiljomressige myndigheds
krav skal tilgodeses. Arbejdsgrup
pen har beregnet, at en modernise ring 
vil koste ca. 45 mio. kr. (i 1977-pri
serlo 

6 Indsti1ling vedrorende mulighederne 
for fremrykket losladelse af uden
landske indsatte, der efter udstaelse 
af straf skal udvises (august 1978). 
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Ell gell/lLlIlga/lg af landets 45 arrest!lIIse viste, at ell moderniserillg (If samtlZiie a/,resthuse l'iI koste 
omkrillg 45 mio. kr. 
Fxforeslas i a,.rest!lIIset i N{estl'ed indretning (If egellfligt arbejdslokale. Alt (lrbejde udfljres i dag i 
eel/erne. 

Se ;llsnit 9.2., Udenlandske indsatte, 
der skal udvises efter strafudstaelse 
(side 81). 

7 IndstiIling om udnyttelsen af krimi
nalforsorgens anstaltssystem (okto
ber 1978). 
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Den i 1974 nedsatte arbejdsgruppe fo
reslog, at det hidtidige princip om 
fordeling til anstalteme efter kriminel 
belastning erstattes af et princip, 
hvorefter anbringelsen af frengsels
d¢mte mrend som hovedregel skal ske 
i overensstemmelse med et geogr,?-

fisk nrerhedsprincip, d.v.s. at straf
udstaelsen skal ske i den anstalt, der 
Jigger mermest den d¢mtes bopreJ. Pa 
grund af anstalternes skreve piacering 
i forhold til befolkningens fordeling 
kan nrerhedsprincippet dog ikke fuldt 
ud opfyldes. Endvidere indeholder 
indstillingen en forudsretning om 
gruppeopdeling af belreggct, baseret 
pa den forventede faktiske opholds
tid, samt en forventet rendring affor
sorgsstrukturen fra begyndelsen af 
1979. Kvinder med behov for psyki-
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atrisk assistance foresH'ts anbragt i 
Anstalten ved Herstedvester, og af 
hensyn til nrerhedsprincippets gen
nemf!Jrelse foreslas udlrendinge uden 
boprelsmressig tilknytning til landet 
anbragt i Horsens/Nyborg, i stedet 
for som hidtil i statsfrengslet i Vrids
l!Jselille. Endelig indeholder indstil
lingen forslag om nye regler vedr!J
rende tilsigelse af domfreldte. 
Arbejdsgruppens forslag til nye ad
ministrative bestemmelser er gen
nemf!Jrt med ikrafttrreden i begyndel
sen af 1979. 

Endvidere blev der udgivet to publika
tioner i beretningsihet: 
Kriminalforsorgen 1977 og 
Forskningsrapport nr. 8: 

Bj!Jrn E. Holstein og F.B. Skad
hauges rapport 3 vedr!Jrende uddan
nelses- og/eller beskreftigelsespla
nerne omkring statsfrengslerne i Ny
borg og pa Sobysogtird - Skad
hauge-planen. Udgivet af justitsmini
steriets kriminalpolitiske forsknings
gruppe. 
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4. Internationalt samarbejde 

4.1. Semillarer, udvalg m. v. 
I lighed med tidligere fu- deItog Danmark 
ogsft i beretningsftret i det internationale 
kriminologiske og kriminalpolitiske 
samarbejde gennem F.N., Europaradet 
(European Committee on Crime Pro
blems) og forskellige andre internati
onale organisationer. 
I 1978 afholdtes f~lgende kongresser, 
seminarer og m~der med deltagelse af 
reprresentanter for kriminalforsorgen i 
Danmark: 
En international konference om freng
selsmedicin, afboldt i Dijon, hvori 
overlrege C. Stuip, K~benhavns freng
sler, deltog. 
En drpftelse om »Criminal Justice In
formation System«, afholdt i Haag, 
hvori deltog frengselsinspekt~r Erik 
Andersen, statsfrengslet i Ringe. 
International Seminar and Conference, 
aiboldt i the University of Reading, 
hvori undervisningskonsulent Henning 
J~rgensen deltog. 
Et seminar om »Undervisning og oplre
ring i fengse1«, afholdt af Kirke- og un
dervisningsdepartementet og Justitsde
partementet i Norge, hvori deltog un
dervisningskonsulent Henning J~rgen
sen. 
En konference for N AFF-sekretrerer, 
atboldt i Sverige, hvori deltog freng
selsforvalter V. Hylleborg, statsfreng
slet i Nyborg, forsorgsleder S. Beden 
Andersen, statsfrengslet pft S0bys~gftrd 
og frengselsforvalter E. Jungsgaard, 
statsfrengslet i Ringe. 
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Landsm~de i Norges Vernesamband, 
hvori del tog kontorchef J. Johnsen. 
Et seminar alTangeret af Fftngvftrdsav
delningen i Helsingfors vedr. frengsels
beS\?lgsordninger, hvori deltog frengsels
inspekt~r Erik Christensen, statsfreng
slet ved Horser~d og frengselsprrest 
Bent 0lgaard, statsfrengslet i V rids10-
selille. 
9. nordiske seminar over emnet »Kri
minalvftrdsarbetets f6rvekligande inom 
ramen fOr den moderna kriminalpoliti
ken«, afholdt i Finland, hvori deltog af
delingsleder Mogens Elmquist, 2. afd., 
afdelingsleder Vibeke Thors, Born
holms afd., afdelingsleder Karl Gulda
ger, NykjZ!bing F. afd., forsorgsleder 
John Kromann-Pedersen, statsfrengslet 
i Ringe, forsorgsassistent Inge Lykke 
Larsen, Fyns afd.. forsorgsassistent 
Ulla Moustgaard, 2. afd. og forsorgs
fuldmregtig Kirsten Thingsgaard, Arhus 
afd. 
13. nordiske konference om alkoholis
me, a£holdt i Danmark, hvori deltogfor
sorgsfuldmregtig Vagn Rydbjerg, 
statsfrengslet v. Nr. Snede, forsorgsas
sistent Anne Birgitte Feldbro, ungdom
spensionen Engelsborg og forsorgsassi
stent Ove Brek Nielsen, Viborg afd. 
Nordisk frengselsprrestekursus, afholdt 
i Sverige, hvori del tog samtlige de under 
kriminalforsorgen ansatte prrester. 
Et seminar, afholdt af Europarftdet i 
Stockholm over emnet »Cooperation 
between prison and probation admini
strations and local authorities«. Idette 
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seminar skulle forsorgskonsulent Ag
nes Haulrig have deltaget, men blev 
forhindret, hvorfor ingen deltagelse fra 
kriminalforsorgen i Danmark. 
Et seminar, afholdt af Europaradet i 
Athen over emnet »The treatment of 
post-adolescents and young adults«. I 
dette seminar deltog kontorchef J. 
Johnsen. 
I den europreiske udveksling har der fra 
kriminalforsorgen deItaget 3 medarbej
dere: frengselsinspekty}r Lars Nielsen, 
Anstalten ved Herstedvester, til Eng
land, frengselslrerer Kaj Raundrup Jen
sen, statsfrengslet i V ridsloseli1Ie, til 
England og frengselsoverbetjent Uno 
Wolf, statsfrengslet i Horsens, til Hol
land. 
Frengselsinspekt0r Erik Andersen har i 
1978 foretaget en studietur til U.S .A. og 
direkty}r H.H. Brydensholt samt freng
selsinspekt0r Ole Ingstrup harforetaget 
studierejser til U.S.A. og Canada. 

4.2. Studierejser og bes~g fra udlandet 
Kriminalforsorgen modtog i 1978 beso
gende fra de pvrige nordiske lande og 
herudover fra Australien, Belgien. Ca
nada, England, Holland, Indien, Japan, 
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Kenya, New Zealand, Pakistan, 
Schweiz, Tanzania, Tyskland, U.S.A. 
og JEgypten. 

4.3. Samarbejde om straffuldbyrdeIse 
Der henvises indledningsvis til side 
49-52 i arsberetningen for 1974, idet der 
med hensyn til de nordiske lande ikke er 
sket rendringer af regler eller praksis. 
Ikke-nordiske statsborgere hal' i medfor 
af den europreiske konvention om 
straffedommes intemationale retsvirk
ninger ogsa mulighed for at udsta deres 
straf i hjemlandet. Denne konvention, 
dertradte i kraft den 26.juli 1974, ernu
foruden af Danmark - ratificeret af f01-
gende lande: Cypern, Norge, Sverige og 
Tyrkiet. Tilsvarende kan overf\2lrsel til 
hjemlandet til strafudstaelse ske i med
for af den dansk-spanske traktat, der 
tradte i kraft i april 1973 , og efter aftaler 
mellem landene am enkelttilfrelde i 
medfor af lov af 23. december 1970 am 
fuldbyrdelse af eUfopreiske straffe
domme. 
Det kan endelig nrevlles, at man i Euro
paradet er gaet i gang med arbejdet pa at 
skabe en universel ramme for overfor
selsordninger. 
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5. Personale 

5.1. Personalet ved kriminalforsorgens 
afdelinger og pensioner 
I forbindelse med gennemflZlre1sen af10-
yen om statens overtagelse af tilsynet 
med betinget dlZlmte m.v. (integra
tionsloven - nr. 114 af28. februar 1973) 
blev det tilkendegivet, at der straks 
skulle ske en re1ativ styrkelse af dette 
omrnde for at skabe forudsretninger for 
at udflZlre et tilfredsstillende arbejde ef
ter de hidtidige retningslinier. I over
ensstemmelse helmed gennemflZlrtes i 
llZlbet af 1974 og 1975 en personaleudvi
delse med 64 stillinger, tidsbegrrenset 
indtil udgangen af 1978. I efteraret 1978 
blev disse stillinger konverteret til faste 
stillinger, hvilket hrenger sammen med 
den strukturom1regning inden for den 
frie kriminalforsorg, der ivrerksattes i 
begyndelsen af 1979, og som yderligere 
medflZlrer, at et antal forsorgsmedarbej
dere og kontorfunktionrerer overflZlres 
fra anstalterne til den frie kriminalfor
sorgo 
Strukturomlregningen er nrermere be
skrevet i kapitel 12, Forsorgsvirksom
heden (side 101). 
PersonaleforlZlgelsen fremgar til dels af 
figur 5.1., der sammenligner personale
styrken ,i den frie kriminalforsorg i 
august 1974 og marts 1978. I figuren er 
de1tidsansat personale me,d mindre end 
21 timers ugentlig tjeneste medregnet 
som halve heltidsmedarbejdere. Som 
det ses af figuren, er fordelingen inden 
for personalegrupperne - forsorgsper-
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sonale, kontorpersonale m. v. - stort set 
urendret. 

5.2. Personalet ved kriminalforsorgens 
anstalter og arresthuse 
Om udviklingen inden for personalet 
henvises til artiklen i kapitel15, »Nogle 
hovedpunkter i de senere ars persona
leudvikling inden for kriminalforsor
gen«, (side 143). 
Nedenfor bringes nogle oversigter over 
personalets 1;ammensretning pa grund
lag af tab ell erne i sidste ars beretning 
(1977, side 25-28). I figur 5.2. er perso
nalet pr. 31. marts 1978 i an stalter og 
arresthuse (i alt 2636 med mere end 20 
timers ugentlig tjeneste) opdeIt i grup
perne opsynspersonale (64%), vrerk
personale (18%), administrationsper
sonale (11%) samt andet (8%), der om
fatter helsepersonale, lrerere, gejstligt 
personale og forsorgspersonale. Figu
ren er opdelt i KlZIbenhavns frengsler og 
arresthusene (med i alt 1122 ansatte), de 
lukkede an stalter (926 ansatte) samt de 
abne anstalter (681 ansatte). Som det 
ses, er der ikke stor forskel pa persona
lets sammensretning i fuldbyrdelsesan
stalterne, hvad enten de er abne eller 
lukkede. 
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Figur 5.1. Personalet i den frie kriminalforsorgs afdelinger og pensioner m.v. 1974 
og 1978, fordelt efter personalegrupper. 
Staff at the local offices and institutions (hostels) of the probation and after-care 
service, 1974 and 1978, by staf/'grollps. 

300 

1 
9% 

2 
1 12% 

8% 

2 
14% 

200 
3 

31% 

3 
33% 

100 

4 
4 46% 

44% 

1974 1978 

1: 0kana maer, k0kken- og 
ingspersonale/ reng0r 

Kitche 11 staff at hostels 
2: Lrerer e, predagogiske ass. 0.1. 

oner m.v./ i pensi 
Teach 

3: Kanta 
ers etc. at hostels 
rpersonale/Clerical staff 
rgspersonale/Welfare staff 4: Parso 

35 

, . 

i' 



1500 

A 
80% 

1000 

B 
56% 

500 

C 
49% 

5 

36 

i 

~ 
.-----~--

A 

Figur 5.2. Personalet i krimi:aalfo rsorgens anstalter 
eIt efter anstaltstype og arresthusene, marts 1978, lord 

og personalegrupper. 
Staff at pellaI institutions and loca I prisons, March 

s. 1978, by institution alld staff group 
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Derimod er der forskel pfi personalets 
antal set i relation til antallet af indsatte, 
jfr. tabel 5.1. Sam let er der ca. 1 ansat 
pro indsat, men ikke inden for aBe an
staltstyper. I de fibne an stalter er for
holdet ca. % ansat pr. indsat, mens deri 
Iukkede an stalter er ca. 1]12 ansat pro 
indsat. 

TabeI5.1. Antal ansatte pr. 100 indsatte 

Som det fremgfir af den nrevnte artikei i 
kapitel 15, er personalets alderssam
menscetning meget skrev. Dette giver 
vanskeligheder i form af tilrettelceggelse 
af nattjeneste, jilget sygelighed m.v., 
men ogsfi i relation til de indsatte, der 
gennemgfiende er unge, kan opstfi pro
blemer. Ansattes og indsattes alders
fordeling fremgfir af figur 5.3. 

i. 1978 

Gennernsnitlig dgl. belreg 

Helsepersonale .......... 
Lrerere ................. 
Gejstlig personale ........ 
Forsorgspersonale ....... 
Vrerkpersonale .......... 
Opsynspersonale ........ 
Adrninistrationspersonale 

Total 1978 .............. 

Figur 5.3. Indsattes og ansattes aldersfordeiing 1977/78 
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Ca. 2/3 af personalet i anstalter og arresthuse er opsynspersonale. I de lukkede aI/stalter - her 
statsfamgslet i Nyborg - er der rundt regnet II? ansat pr. indsat. 

5.2.1. Nyantaget personaie 
I 1978 blev der antaget 189 frengsels
betjentc pa prS!Sve, 9 vrerkmestre pa 
prS!Sve og 13 vrerkmestre/enhedsfunkti
onrerer pa prS!Sve. 

5.3. Kriminalforsorgens personaleskole 
Kriminalforsorgens personaleskole lig
ger i umiddeIbar nrerhed af statsfreng
sIet i VridslS!SseliIIe i Albertslund, hvor 
skolen rader over tre trrepavilIoner med 
bl.a. fern kIassevrereIser samt en tidlige
re tjenesteboIig, der er udnyttet til kan
tine og administration. 
De i slutningen af 1975 erhvervede 10-
kaler i statsfrengslet ved HorserS!Sd, der 
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ogsa omfatter en pavillon med 22 vrerel
ser til indkvartering, har vreret strerkt 
benyttet og har betydet en vresentlig 
udvidelse af skoIens muligheder. Man 
har i 1978 fuIdfj1lrt omfattende forbed
ringer af sovepavillonen. 
Det faste personale pa skolen bestar af 
en frengseIsinspektj1lr, en undervis
ningsleder, to frengselslrerere samt en 
overvagtmester, en overassistent og tre 
assistenter, de to pa deltid. Derudover 
har skolen i undervisningsmressig hen
seende bygget pa en lang rrekke timelre
rere og foredragsholdere. Der har i be
retningsaret vreret atboldt fj1llgende kur
ser: 
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Grunduddannelsen af frengseIsbetjente, 
vrerkmestre og enhedsfunktionrerer 
Grunduddannelsen omfatter nu to kur
ser: Et 20-ugers, der gennemf0res i pr0-
vetiden og et 1 O-ugers, der gennemgfts 
inden ud10bet af 4. tjenestelh. 

Grundkursus-I 
I 1978 har der vreret gennemf0rt to kur
ser affem mftneders varighed, hver med 
17 elever. 
I Grundkursus-I indgftr A VG (Alment 
Voksenpredagogisk Grundkursus), 
f0rste del med 90 timer. Undervisnin
gen pft Grundkursus-I omfatter ialt 602 
timer i henhold til nedenstftende over
sigt. 

Fag Antal timer 

Kriminologi/kriminalret/ 
kriminalretspleje . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Frengselshere . . . . . .. . . .. . . . . . . .. 72 
Voksenpredagogik....... ..... .. . 90 
Samfundsorientering ............ 54 
Tjenestemandslrere . . . . . . . . . . . . . . 26 
Sundhedstjen~ste/medicingivning . 30 
Rappoct/sikkerhedslrere . . . . . . . . . . 36 
Selvforsvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Sociallrere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Tilvalgsfag (engelsk!maskinskriv-
ning/dansk) .................... 30 
Indrullering .................... 30 
Foredrag/ekskursioner og 
udstationering .................. 78 

602 

Grundkursus-II 
Denne del af grunduddannelsen pabe
gyndtes l.januar 1977 og er pa300 timer 
- afhvilke de 90 udg!')res af AVG, trin II, 
der gennemfores separat ca. 1 liz ar efter 
Grundkurslls-I, og et 7-11gers kursus pa 
(min.) 210 timer. Der gennemfprtes i 
1978 fern 7-ugers kurser med ialt 85 ele
ver fra Grundkursus-I i 1974 og 1975. 

Der gennemf0rtes ialt ni A VG-II kurser 
med elever fra Grundkursus-I argang 
1973, 1974 og 1977, suppleret med en
kelte elever fra argang 1971/72. 
Emnerne pa de nrevnte 7-ugers kurser 
har vreret: 

Fag Antal timer 

Kriminalpolitik ................. 33 
Sociallrere ...................... 30 
Tilvalgsfag (engelsk eUer 
maskinskrivning) ................ 28 
Samarbejdsudvalg ............... 12 
IndruUering .................... 12 
Organisationsudvikling .......... 12 
Srerlige emner: 

Arbejdet i et arresthus 6 
Politiets opgaver 6 
Dommerens roUe 6 
Psykiatri 6 
Tjenestemandslrere 
(ajourfpring) 6 ...... 30 

Diverse fore drag ................ 20 
Institutionsbespg ................ 20 
Modtagelse, afslutning. 
specialtimer .................... 13 

210 

lEndret uddanneIse for basispersonale 
Den i marts 1977 nedsatte arbejdsgrup
pe, der skulle lldarbejde forslag til ud
bygning af etatsuddannelsen af det 
uniformerede basispersonale, blev frer
dig med arbejdet i december 1978 og har 
afleveret sin indstilling i januar 1979. 
De mange nyantagelser i 1978 gay grup
pens arbejde et nyt perspektiv og n0d
vendiggjorde forslag om overgangsord
ninger. 

Supplerende kurser m.v. 
Personaleskolen har i 1978 fortsat den 
supplerende undervisning for samtlige 
personalegrupper med folgende kurser: 
Specialkursus for samtlige gartner
vrerkmestre. 
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3 sikk~~hedskurser i samarbejde med 
Arbejderbeskyttelsesfonden. 
Specialkursus for samtIige landbrugs
vrerkmestre. 
Specialkursus i samarbe]dstrrening, 
kommunikation m.v. for en autonom 
enhed fra Anstalten ved Herstedvester. 
2 specialkurser for arrestforvarere i 
bl.a. korrespondanceteknik, nye va
retregtsregler, papirgangen m. v . 
2 kurser for samarbejdsudvalgene i 
statsfrengslet i Vridslszjselille og stats
frengslet i Nyborg. 
2 kurser for samarbejdsudvalgene i 19 
arresthuse. 
4 kurser for tjenestelistefszjrerne ved an
stalter og arresthuse. 
4 kursel' vedr. strukturrendringen 
statsfrengslet i V ridslszjselille. 
Kursus for frengselsforvaltel'e. 
Gruppedynamisk kursus for personalet 
ved »Lynetten«. 
Kursus for maskinmestre. 
Kursus for ledende bygningsvrerkme
stre. 
Kursus for frengselssygeplejersker. 
Kursus vedr. papirgangsgruppens ind
stilling. 
Kursus for distriktskontorernes perso
nale. 
Kursus i anvendelse af kriminologisk 
forskning. 
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Kursus for ledende overvagtmestre. 
2 tvrerfaglige kurser i samarbejdstrre
ning m.v. (de sflkaldte modulkurser). 
K.ursus for afdelingsledere, forstaJ~dere 
og forsorgsledere i lederfunktioner m. v . 
Kursus i samarbejdstrrening m.v. for 
Anstalten ved Herstedvester. 
Kursus for »rejseholdet ved arresthu
sene«. 
Kursus for samarbejdsudvalget pfl Kszj
benhavns frengsler. 
Kursus for personalet fra ungdomspen
sionen og dszjgnfunktionen »Skibet« og 
kriminalforsorgens 2. afd. om dszjgn
funktionens indhold m. v . 
Endvidere har personaleskolen afholdt 
et nOl'disk seminar for ledende frengsels
person ale fra de nordiske lande. Temaet 
for seminaret val': »Gennem beskrivei
se og analyse af den pl'aktiske gennem
fszjrelse af frihedsberszjvelsen at komme 
til stszjrre klarhed over behandlingside
ologiens indhold.« 
I skolens sproglaboratorium gives del' 
undervisning i engelsk for vrerkmestre, 
opsyns- og administrationspersonale 
fra de omliggende anstalter. Del' hal' i 
beretningsflret vreret 42 elever, del' fik 
undervisning en gang om ugen. 
Personaleskolen har ialt i beretnings
flret afholdt kurser i 11.173 kursusdage. 



6. Kapacitet, belreg og klientmasse 

6.1. Afdelinger 
Som det fremgftr af tabel 6.1., har an
tallet af tilsyn vist en faldende tendens i 
ftret 1978, og at de nne tendens forts~t-

ter en udvikling, som i hvert fald gar 
tilbage til 1975, viser tallene under »In
dex« i samme skema. 

Tabel 6.1. Antallet af tilsyn i 1978 opgjort ved maned ens begyndelse. 
Number of probationers lind parolees under slIpal'ision in /978 as lit the end of the 
month. 

Tilsyn fprt Tilsyn fort 
af kriminal- af kriminal- Total Index 
forsorgens forsorgens (]975 = HlO) 

afd. 1 anst. 2 

1978 

Januar ..................... 4006 
Februar ................... 3955 
Marts ..................... 3911 
April ...................... 3959 
Maj ...................... 3905 
Juni ....................... 3910 
Juli ....................... 3918 
August .................... 3914 
September ................. 3888 
Oktober ................... 3898 
November ................. 3817 
December ................. 3790 

1) Under slipe/'l'ision by the 10m! l!f)lcCS. 
'2) Under SIiPC/'I·i.licJI/ by pella! illstillltiolls. 

En v~sentJig [trsag til nedgangen i an
tallet af tilsyn er, at tilsynsperioderne 
gennemsnitligt er blevet stadig kortere 
siden begyndelsen af dette ftrti. I 1973 
var tilsynstiden ved de betingede dom
me saledes i 64% af tilf~ldene 2 ar og 
derover, medens den tilsvarende andeI i 
1974 udgjorde 49% og i 1976 30o/c. I af
g0re!ser om provelosladelse og betinget 

34 
35 
31 
34 
3~ 

'27 
41 
33 
33 
38 
38 
37 

1975 1976 1977 1978 

4040 100 95 82 74 
3990 100 95 80 73 
3952 100 93 79 72 
3993 100 94- 79 73 
3937 100 92 78 72 
3937 100 91 77 71 
3959 100 91 76 72 
3957 100 91 77 73 
3921 100 90 76 .." 

1-

3936 100 89 77 75 
3855 100 86 76 73 
3827 100 86 77 73 

bel1l1dning bIev der i 1973 fastsat tiIsyn 
pa 2 ar og de rover i 41o/c af tilfreldene, 
medens den tiIsvarende andel i 1976 ud
gjorde 100f og i 1977 5';'~. 
Afkortningen af tilsynsperioderne be
tyder imidlertid ikke en tilsvarende 
nedgang i antallet af forsorgsmressige 
aktiviteter i forbindelse med det enkelte 
tilsyn, idet elfaringen viser, at det i al-
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mindelighed er i den fyjrste del aftilsyns
tiden, klienten har det styjrste behov for 
assistance af forsorgsmressig karakter. 
Dertil kommer, at der i de sen ere ~r er 
sket en foryjgelse af det forsorgsarbejde, 
der udfyjres for personer p~ frivilligt 
grundlag. Disse klienter, hvoraf nogle i 
lrengere perioder har regelmressig kon
takt rned medarbejdere fra kriminalfor
sorgens afdelinger, medens andre hen
vender sig i specielle situationer, hvor 
de har brug for hjrelp, er personer, der 
1. har en verserende sag, uden at der 

skal foretages personundersyjgelse, 
2. har modtaget et tiltalefrafald eller en 

betinget dom uden vilk~r om tiIsyn, 
3. er udgfwt af tilsyn, 
4. er blevet idyjmt en ubetinget friheds

straf men endnu ikke har p~begyndt 
afsoningen af denne, eller 

5. er blevet pryjvelyjsladt uden vilkar 
om tilsyn el1er er blevet lyjsladt efter 
udsH'telse af fuld straffetid. 

M en undersyjgelse, der registrerede 
aktiviteterne i kriminalforsorgens afde
linger i perioden 3. oktober - 25. de-

cember 1977, fremgar at samtlige afde
linger i den nrevnte periode mod tog i alt 
7712 besyjg p~ kontoret af klienter, og 
heraf blev 1158 besyjg afIagt af frivillige 
klienter, hvilket er 15% af aIle klientbe
syjgene. Desvren'e findes der ikke til 
sammeniigning en tiIsvarende unders\1i
gelse fra et tidligere tidspunkt, men det 
er en almindelig opfatteIse, at en stadig 
st0rre del af de forsorgsmressige akti
viteter koncentreres om de frivillige kli
enter. 
Den her skitserede udvikling bort fra de 
tvallgsmressige foranstaltninger er i god 
overensstemmelse med den i dag ud
bredte opfattelse, at man opnar de bed
ste resultater i socialt arbejde, nar man 
bygger p~ klientens frivillige samarbej
de - en opfatteIse, som ogs~. er kommet 
til udtryk i betrenkning nr. 752/1975 
Kriminalforsorg-Socialforsorg, afgivet 
af det af justitsministeriet nedsatte 
planlregningsudvaJg vedryjrende for
sorgsarbejdet inden for kriminalforsor
gen. 

Tabel 6.2. Lflbende tiIsyn i den frie kriminlliforsorg den 6. december 1978 
Number of persons currently under supervision by the probation and aftercare 
service as at December 1978. 

Index (1974 = 100) 
Abs. Pet. 1974 1975 1976 1977 1978 

Retsplejelovens § 723 1 ...•..•..•.. 46 1,2 100 125 121 146 164 
Betinget dpmte med tilsyn2 •••••••• 2412 63,6 100 101 85 77 78 
PrS!ivelpsladte3 ................ ~ .... 857 22,6 100 103 82 65 42 
Betinget ben1l.dede4 ••••••••••••••• 30 0,8 100 108 136 156 77 
Straffelovens § 685 ............... 292 7,7 10C 104 110 106 114 
Andet/Others .•.................. 153 4,0 100 88 149 283 43 

Total ............................ 3790 99,9 100 102 87 78 74 

1) Conditionalll'ithdrall'al of charge. 
2) Probationers. . 
3) Parolees 
4) Conditionally pardoned. 
5) Superl'ision according to sectiol/ 68 of til(> Criminal Cod". 
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Tabel 6.2. viser, hvordan de tilsyn, 
som blev fl!lrt af afdelingerne den 6. de
cember 1978, fordelte sig pa forskellige 
afg0relser. Endvidere vises forholdet 
mellem disse tal og de tilsvarende tal i 
samme maned i de foregaende 4 ar. Og
sa her ser man en faldende tendens si
den 1975. 
28 procent af samtlige den frie krimi
nalforsorgs tilsyn (1977: 31 procent) va
retages af de kl!lbenhavnske afdelinger. 
Antallet af kontortilsyn, d. V.s. tilsyn 
varetaget af en sagsbehandler i krimi-

Tabel 6.3. Antallet af tilsyn og kontor
tilsyn d. 6. december 1978. 
Number of probationers and parolees 
as at December 6, 1978. 

Antal Heraf (Pro-
tilsyn kontor- cent) 

1. afd. ............. 108 
2. afd. ............. 126 
3. afd. ............. 118 
4. afd. .. .......... 104 
5. afd. ............. 109 
6. afd. ............. 112 
7. afd. ...... ....... 123 
7. afd. filial ........ 63 
8. afd. ............. 97 
9. afd. ... .......... 106 
Roskilde ........... 128 
Hillerod ........... 236 
Holbrek . . . . . . . . . . . . 218 
Alborg............. 215 
Arhus ............. 444 
Randers ........... 116 
Holstebro . .. .. . .. .. 112 
Viborg............. 124 
Esbjerg . .. .. .. . .. . . 158 
Kolding . . . .. . .. .. .. 185 
Horsens ........... 74 
Haderslev .. .. . . . . .. ) 92 
Fyn ....... , . ...... 305 
Nykobing F. ....... 177 
Bornholm . . . . . . . . . . 40 

Total.............. 3790 

tilsyn 

100 
112 
102 
81 
90 

106 
104 
55 
83 
76 
67 

117 
18 
33 

139 
17 
16 
22 

145 
16 
17 
47 
41 
46 
40 

1690 

92,6 
88,9 
86,4 
77,9 
82,6 
94,6 
84,6 
87.3 
85,6 
71,7 
52.3 
49.6 

8,3 
15.3 
31.3 
14,7 
14,3 
17,7 
91,8 
8.6 

23,0 
24,5 
13,4 
26,0 
100 

44,6 

nalforsorgen, udgl!lr 45 procent mod 42 
procent i 1977 og 38 i 1976. 
En anden af afdelingernes vresentlige 
opgaver er udf0relse af personunders0-
gelser i medf0r af retsplejelovens § 808 
vedr¢rende personer, der er sigtet i en 
straffesag. En sMan unders0gelse skal i 
almindelighed foretages, nar der kan 
blive sP0rgsmal om anvendelse af be
tinget dom, tiltalefrafald pa andre vilkar 
end vedtagelse af b0de og betaling af 
erstatning, eller retsf¢lger, d( " trreder i 
stedet for straf, Unders0gelsens ho
vedformal er at tilvejebringe de oplys
ninger om sigtedes personlige og sociale 
forhold, som kan vrere af betydning for 
afg0relsen af sanktionssp!Zlrgsmalet, 
men herudover tjener den det formal at 
blive brugt som social anamnese i for
sorgsarbejdet. 
Til brug for undersogelsen anvendes et 
srerligt skema med plads til oplysninger 
om f01gende: 
1. Tidligere lovovertrredelser. 2. For
reldre, 3. S0skende,4. Opvrekst og for
hold i hjemmet, 5. Familieforhold. 
6. Boligforhold, 7. Helbredstilstand, 
8. Mental tilstand, 9. Uddannelse og 
erhvervsforlOb, 10. Erhvervs!Zlnsker og 
arbejdsmuligheder, 11. 0konomiske 
forhold, 12. Fritidsanvendelse og om
gangskreds, 13. Udtalelser. 14. Resu
me og konklusion. I konklusionen frem
srettes en indstilling vedr0rende sank
tionsform, og en opgoreise fra 1977 vi
ser, at unders!Zlgelsens indstilling blev 
fulgt i 70% af tilfreldene. 
Gmndlaget for undersogeisen er forst 
og fremmest sigtedes egne oplysninger, 
som dog som regel kan suppleres med 
udtalelser fra forskellige andre. som 
f.eks. skoler, socialforvaltninger og an
dre offentlige institutioner, samt - med 
sigtedes samtykke - parorende, tidlige-
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re arbejdsgivere, praktiserende lreger, 
sygehuse og andre behandlingsinstitu
tioner. SMremt sigtede ikke samtykker 
i, at der rettes henvendelse til privatper
soner, kan dette kun ske, hvis retten 
finder det afvresentlig betydningfor sa
gens afgszjreIse og ved kendeIse trreffer 
bestemmelse herom. 
Det er politiet i den poJitikreds, hvor 
sagen behandles, der fremsender sags
akter til kriminaIforsorgen med anmod
ning om personundersszjgelse, ofte pii 
egen foranledning, men i en del tilfrelde 
pii rettens eUer forsvarerens initiativ. 
U ndersszjgelsen foretages i almindeIig
hed af den afdeIing af kriminalforsor
gen, inden for hvis omriide sigtede hal' 
ophold, og samme afdeIing tilbyder den 
klient, der er genstand for undersszjgel
se, forsorgsmressig assistance. 

Tabel 6.4. Antal personunders~gelser 

(§ 808) udf~rt i 1978. 
Number of social enquiry reports made 
out in 1978. 

Centralkontoret (J .-9. afdeling) . . . • . .. . .. 580 
Bomholm ............................. 21 
Esbjerg ............................... 89 
Fyn .................................. 160 
Haderslev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 125 
Hiller~d .............................. 186 
Holbrek . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 
Hoistebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Kolding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
Nyk~bing F .................. :........ 112 
Roskilde .............................. 64 
Viborg................................ 94 
Alborg ................................ 242 
Arhus ................................ 347 
Randers .............................. 97 

Total 1978 ............................ 2511 

total 1977 ............................ 2633 
total 1976 ............................ 2509 
total 1975 ............................ 2959 
total [974 ............................ 2866 
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TabeI6.4. viser fordelingen afundersszj
gelser pii afdelingerne i 1978 samt to
taltallene for hvert iir i perioden 
1974-1978. Det skal bemrerkes, at det i 
skemaet nrevnte centralkontor nu er er
stattet af 9 storkszjbenhavnske afdeIin
ger, men at det ikke hal' vreret praktisk 
muligt at opsplitte talIet pii de i hoved
stadsomriidet i 1978 udfszjrte undersszj
gelser pii de enkelte afdelinger. 
Se i szjvrigt afsnit 14.4., Den frie krimi
nalforsorgs organisation (side 136). 

6.2. Pensioner m.V. 
Krirninalforsorgen driver en rrekke in
stitutioner, hvor der fortrinsvis optages 
klienter under tilsyn, men ogsii perso
ner, der under afsoning af frihedsstraf 
udstationeres, samt klienter, der ikke er 
under tilsyn. Forinden en kIient opta
ges, skaI institutionen i aImindeIighed 
have mulighed for at gennemse tiIsyns
journaIer m. v., ligesom det i en del tiI
frelde mii anses for hensigtsmressigt, at 
klienten fiir lejlighed til at besszjge den 
piigreldende in!'titution. Der lregges 
vregt pii, at klienten opfatter anbringe)
sen som et tilbud og ikke som en tvang. 
Under ophoIdet pii institutionen vareta
ges tilsynsfunktionen af denne eHer af 
den afdeIing, som hal' foranlediget an
bringeIse pii institutionen. 
Institutionerne har en samIet kapacitet 
pii ca. 160 klientpladser, der er fordelt 
pii fszjlgende m1:lde: 

Ungdomspension »Brl'fndbyhus«, 
Brszjndby Strand. 
Ungdomspensionen har plads til 20 
mrend og kvinder, hovedsagelig i aIde
ren 18-30 iir. 2 pladser anvendes til 
akutte anbringelser. 



Ungdoruspension »Engeisborg«, Lyng
by. 
Ungdomspensionen har ca. 20 pJadser, 
hvoraf 5 er forbeholdt kvinder, og 2 an
vendes til akutte anbringelser. Det [or
udsrettes, at beboerne s!2lger arbejde 
uden for pensionen, men i begrrenset 
omfang kan arbejdsl!2lse klienter beskref
tiges p~ institutionen rued reng0ring, re
parationsarbejde, havearbejde m.v. 

Pensionen pa »Holsbjergvej«, K!2Iben
havn. 
Pensionen har plads til 17 mrend. Den 
administreres fra Anstalten ved Her
stedvester og optager udelukkende per
soner, der under udsHielse af friheds
straf udstationeres, s~vel fra Hersted
vester som fra det !2Ivrige anstaltssy
stem. 

Kpllg Skolell syd for Na!srl'ed hal' plllds til 17 beboere. K/ie/llerJIe besk{l'ftiges I'ed skolef<{/Ilg og 
prtlkriske llrbejclsopf:(/w!/,. 

Kfing Skolell, Llindby (15 km syd for 
Nrestved) 
Institutionen har plads til 17 beboere af 
begge k!2ln, og der optages tidligere 
stofmisbrugere i alderen 18-25 ~r. Ho-

vedformalet er ved skolegang og prakti
ske arbejdsopgaver at srette be boerne 
igang, saledes at de far mulighed for at 
vreJge en tiIvrereIse, alt efter evner og 
behov. 
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Behandlingsinstitutionen »Lynetten«, 
Refshalevej, K¢benhavn. 
Institutionen, der er nedtrapningssted 
for stofmisbrugere af begge k¢n, har 
plads til 10 personer, og opholdet er be
regnet til 4-6 uger. Under opholdet m§. 
beboerne ikke modtage grester og kun 
forlade institutionen med en af medar
bejderne. Der er pligt til at deltage i 
forskellige aktiviteter i dagtimerne. 

Optagelseshjemmet »Lyng«, Stakroge 
(30 km syd for Herning). 
Optagelseshjemmet r§.der over 34 en
keltvrerelser samt nogle 3-mandsvrerel
ser og har plads til ca. 40 mrend. Hjem
met modtager s§.vel betinget d¢mte som 
tidligere afsonere, herunder en del en
deligt l¢sladte. Flertallet af de optagne 
er alkoholister, kronisk kriminelle eller 
p§. anden m§.de svrert asociale. De fleste 
af de klienter, der anbringes p§. optagel
seshjemmet, er ved anbringelsen subsi
stensl¢se. Anbringelsen sker ofte som 
led i den ambulante alkoholistbehand
ling med det formM at standse drikke
riet, bringe ham under ordnede forhold 
og genoptage en antabusbehandling. De 
optagne har arbejdspligt og beskreftiges 
ved landbrugs- og skovarbejde (hjem
met har et jordtilliggende p§. ca. 400 t 
land), ved reng¢rings- og k¢kkenarbej
de eller ved vedligeholdelse af bygnin
ger og terrren. 

Ungdomspensionen »Skejby«, Arhus. 
Pensionen rummer 22 enkeltvrerelser og 
2 dobbel'vrerelser og modtager kvinder 
og mrend, hovedsagelig i alderen 18-30 
§.r. Omkring halvdelen af vrerelserne er 
tildelt ikke-klienter som led i et l¢bende 
eksperiment med at blande kJienter med 
ikke-kriminelIe unge mennesker. Som 
et vresentligt led i institutionens ekspe-
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riment er indf¢rt en udstationerings
ordning (til familiepleje, kollektiver, 
kollegier m.v.), hvor en tret kontakt til 
pensionen bevares. Ungdomspensi
onen m§. s§'ledes opfattes som et center, 
der rflder over en rrekke forskelligartede 
aktiviteter med mulighed for et srerligt 
nuanceret behandlingstilbud. 

Ungdomspensionen og df1gnfunldionen 
"Shlbet«, Frederiksholms Kanal, K¢
benhavn. 
Institutionen har plads til 11 beboere af 
begge k¢n. 1 plads er forbeholdt akutte 
anbringelser. Formhlet med anbringel
sen er at sikre klienterne i en ventetid og 
s¢ge at motivere dem for den plan, der 
skal ,,'rere lagt inden anbringelsen. 
Endvidere fungerer institution en som 
d¢gnfunktion for K¢benhavns-omra
det. 

Ungdomspensionen " Sporsldftet« , Es
bjerg. 
Ungdomspensionen har plads til 10 be
boere af begge k¢n, fortrinsvis i alderen 
18-30 §.r. For stofmisbrugere er det en 

TabeI6.S. Belregget i pensionerne m.v. 
ved manedens begyndelse 1978. 

Antal 
klienter 

Januar...................... ........ 116 
Februar ............................ 119 
Marts .............................. 130 
April..... . . .. . .. . . . . . . . .. ... ...•... 121 
Maj............ .................... 116 
Juni ................ ........•....... 116 
Juli ....................... .-........ 108 
August ...... '" . .. . . ... . . .. . .. . . ..• 103 
September. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Oktober ............................ 113 
November. .. . . ... . . . . . . . . . .. .. .. . .. 114 
December .......................... 113 
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betingelse, at de er stoffrie under op
holdet. Det forudsrettes, at beboerne s~ 
vidt muligt er beskreftiget uden for in
stitutionen. 
Belregget i institutionerne i begyndelsen 
af hver m~ned fremg~r af tabe16.5., og 
det gennemsnitlige, daglige belreg af kli
enter var i 1978 116, eller ca. 70% af 
kapaciteten. 

6.3. K~benhavns frengsler og arresthu
sene 
6.3 .1. Kapacitet 
Kapaciteten i provinsens 45 arresthuse 
udgjorde ved udgangen af 1978 i alt 1041 

- ~---------------

pladser, med under 10 pladser i de 
mindste arresthuse, stigende til 70 i det 
st¢rste. Kapacitetens fordeling efter ar
resthusenes opf¢relses~r fremgf\r af ta
bel 6.7., og fordelingen p~ de enkelte 
arresthuse fremgf\r af tabel 16.11. (side 
161). 
Kapaciteten i K¢benhavns frengsler 
var ved beretnings~rets slutning 642. 
K¢benhavns frengsler fungerer som ar
resthus i det stork¢benhavnske omr~
de, men er organisatorisk opbygget som 
en anstalt. 
Det er dog ikke hele kapaciteten i K¢
benhavns frengsler, der anvendes til al-

Vestre fiellgsel er ell del af KObellilal'lls fimgsler, derfilllgerer som arrestill/S i del storkoben!J{/\'I1ske 
O/1mIe/e. 
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mindelig .belregning. Hertil anvendes 
alene Vestre frengsel med en kapacitet 
p~ normalt 443, samt Blegdamsvejens 
frengsel, der afbrengig af behovet forud
srettes at lukke helt eller ~bne halve eller 
hele afdelinger, med en sam let kapacitet 
p~ 92 pladser. Med hele Blegdamsve
jens frengsel i brug rMer K!ilbenhavns 
frengsler saledes over i alt 535 pladser. 
Hertil kommer Vestre hospital, der fun
gerer som egentligt hospital under kri
minalforsorgen, Nytorvs frengsel, der 
anvendes til retsfremstilling o.lign., al
drig til overnatning, samt Politig~rdens 
frengsel, der anvendes til modtagelse, 
fremstillinger i dommervagten eller un
ders!ilgelseskamrene, detention o.lign. 
Se i !ilvrigt tabel 16.1. (side 149). 

6.3.2. Belceg 
Der blev i 1978 indsat 23.236 personer i 
arresthusene og 7759 i K!ilbenhavns 
frengsler. Dette antal viser ikke n!iljag
tigt, hvor mange forskellige personer, 
der blev indsat, idet den samme person 
kan vrere talt med flere gange, f(tjrst som 
varetregtsfrengslet og dernrest som ind
sat til udst~else af en frihedsstraf, lige
som en person kan vrere indsat flere 
gange det samme ~r. 
Der sad i 1978 i gennemsnit 861 perso
ner i arresthusene, hvilket er en stigning 
i forhold ti11977 p~ ca. 14%. 
I K(tjbenhavns frengsler var det gennem
snitlige daglige belreg i 1978 546 eller en 
stigning i forhold til 1977 p~ ca. 20%. 
Disse stigninger i belregget i forhold til 

Tabel 6.6. Det gennemsnitlige daglige belreg i 1978 i arresthusene og Kllbenhavns 
frengsler. 
Daily average population in ]978 ill local prisons and Copenhagen prisons. 

K~benhavns Index 
Arresthusene frengsler Total (1976 = 100) 

Mrend I Kvinder Mrend I K vinder 1976 1977 1978 

Varetregt og anholdelse1 ........ 390 12 377 29 808 100 ~'O 116 
Detention2 •••••••••••••••••••• 10 - 5 2 17 100 106 94 
Udst1ielse af frengseP .......... 90 2 30 3 125 100 116 112 
Forvaring4 ..........•......... - - - - - - - .~ 

Udstllelse af hrefte5 •••••••••••• 244 5 9 0 258 100 100 103 
Udstllelse af b~der med hrefte6 •• 32 0 10 1 43 100 128 148 
Udstllelse af underholdsbidrag';' . - - 0 - 0 - - -
Udstllelse af tvangsb~ders ...... - - - - - - - -
Afventning af pladsledighed i 

statsfrengsel9 •••••••••••.•••• 69 I 69 5 144 100 91 104 
Frihedsber~velse i henhold til 

fremmedlovgivningen1O ...... 2 0 6 - 8 100 89 89 
Andet/Others ................. 3 0 - - 3 100 700 300 

Total .............. '" ........ 840 20 506 40 1406 100 96 110 

1) Remand and arrested. 6) Fine defaulters. 
2) Detained, breaches of police regulations. 7) Imprisonmentfor non-payment ofalimon),. 
3) Imprisonment. 8) CompulsOlY jines. 
4) »Detention«. 9) Awaiting trallsfer to State prisons. 
5) Lenient imprisonment. 10) Detained according to the Aliens Act. 
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Figur 6.1. Udviklingen i det totale gennemsnitsbelreg 
1974-78, fordelt pa frengseI, hrefte og varetregt. 
The development of the total average 
population 1974-78. 
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1977 i arresthusene og K\1lbenhavns 
frengsler er st\1lrre end den samlede be
lregsstigning (fra 2.747 i 1977 til 2.954 i 
1978 eller en stigning pa ca. 8%), men 
som det fremgar af figur 6.1. sammen
holdt med tabel 6.9., er stigningen da 
ogsa isrer sket i antallet af varetregts
frengslede og srerligt inden for K\1lben
havnsomradet. Fra ca. 1. oktober 1978 
faldt antallet af varetregtsfrengslede dog 
drastisk, se figur 6.2. - den 1. oktober 
1978 tradte nye regler om anholdelse og 
varetregtsfrengsling i kraft, jfr. nrermere 
kapitel 1, lEndringer i retsregler (side 
22). 
De varetregtsfrengslede (og anholdte) 
udg\1lr langt den st\1lrste del af det gen
nemsnitlige daglige belreg i arresthuse
ne og K\1lbenhavns frengsler: ca. 58%, 
mens personer, der udstod hreftestraf, 
udgjorde ca. 18%, der nresten alle afso
nede i provinsens arresthuse. 
K vindernes andel af det samlede gen
nemsnitlige daglige belreg i arresthuse
ne og K\1lbenhavns frengsler var i 1978 
ca. 4%. 
Se tabellerne 6.6. og 16.3. (side 153). 

6.4. l-'ustalterne 
6.4.1. Kapacitet 
Ved udgangen af 1978 radede kriminal
forsorgen over 1700 anstaltspladser, 
heraf ca. 60% i abne statsfrengsler. I 
forhold til samme tidspunkt aret f\1lr er 
der tale om et fald pa 42 pladser eller ca. 
2%. 
Kapaciteten i de lukkede statsfrengsler 
bestar - bortset fra statsfrengslet i Ringe 
- overvej ende af bygninger fra f!1lr 1930, 
mens samtlige abne statsfrengsler 
stammer fra perioden herefter. 
Kriminalforsorgens samlede kapacitet 
udgjorde ved slutningen af 1978 3383 
pladser, fordelt med ca. 20% i K!/lben
havns frengsler, 30% i provinsarresthu
sene, 20% i de lukkede an stalter og 30% 
i de abne statsfrengsler. De enkelte an
stalters kapacitet ved beretningsarets 
slutningfremgaraftabel16.1. (side 149). 
Totalkapaciteten i anstalter og arrest
huse fordelt efter opf\1lrelsesar viser, at 
ca. 40% er opf\1lrt f\1lr ar1900, mens ca. 
25% er opf!1lrt efter 1945. 

Tabel 6.7. Kapaciteten i anstalter og arresthuse pr. 31. december 1978 fordelt efter 
opfj}relsesar. 
Capacity ill penal institutions and local prisons December 31, 1978, disTributed by 
year of erection" 

fS'lr 1900- 1930- 1945- Total Index (1975 = 100) 
1900 1929 1944 1978 1975 1976 1977 1978 

Lukkede anstalter1 .•.••. 341 175 73 87 696 [00 83 80 76 
Abne anstalter2 ••••••••• - - 346 658 1004 100 98 86 85 
KS'lbenhavns frengsler .... 549 93 - - 642 100 103 % 96 
Arresthusene3 ••.•••••••• 431 477 17 116 1041 lUO 98 96 96 

Total ................... 1321 745 456 861 3383 100 96 89 88 

1) Closed penal institutions. 
2) Open penal institutions. 
3) Local prisons. 
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Kllap halvdelen af samtlige pladser i fa?ngsler og arrest/zuse er opfprt fpr (Ir 1900. Slalsfa'llgslet i 
Vridsipselille er tllget i hrug i 1859. 

6.4.2. Belteg 
Der blev i 1978 indsat 3189 personer i 
statsfrengslerne efter dom til frengsels
straf, 3495 efter dom til hreftestraf, 3 

efter dom til forvaring og 4 for overtrre
delse af vilkar for prpvelosladeIse. Ind
sretteIserne i de enkelte anstalter frem
gar af tabe116.2. (side 150). 

Tabel 6.8. Det gennemsnitlige daglige belreg i 1978 i anstalterne (excl. K~benhavns 
frengsler). 
Dail. .... average populatioll ill 1978 in penal institutions excl. Copenizagen prisons. 

Varetregt og anholdelse3 
• ~ ••• 4 •••• 

Udst~eJse af frengsel4 ••••••••••••• 

Forvaring5 •••••••••••••.••••••••• 

Udstllelse afhrefte6 ••••••••••••••• 

Udstllelse af boder m. hrefte7 •••••• 

Total ............................ 

1) Closed institutions. 
2) Open institulions. 
3) Remand and arrested. 
4} !mprisol1lllelll. 

4' 

Lukkede anstaiter1 Abne anstalter2 

Mrend I K vinder Mrend I Kvinder 

10 
609 

18 
-
-

637 

- - -
7 701 19 
- - -
- 171 10 
- 1 1 

7 873 30 

5) Detention 
6} Lenient imprisol1ment. 
7> FiliI' defaulters. 

Total 
Abs. Index (1976-100) 

1976 1977 1978 

10 100 75 63 
1336 100 88 89 

18 lOO 105 95 
181 100 110 113 

2 100 67 67 

1547 100 90 91 

51 



j 

I 
j 
i 
i 
i 
i 
i 
I 
I 
I y 

~ 
H 
11 
tl 
1! [I 
II 
t; 

'I [ ;i 

J.1 
fl 

----- -- -~---~ 

Figur 6.2. Det gennemsnitlige daglige belreg, opgjort manedsvis, fordelt pa hrefte, 
varetregt, frengsel og total. 1978. 
The daily average population 1978. 
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Tabel 6.9. Udviklingen i det gennemsnitlige daglige belreg 1974-78, fordelt pa an
staJtstype. Index. 

(1974 1974 
Abs.) = 100 

K!1benhavns frengs)er ....... (560) 100 
Arresthusene .............. (990) 100 
Lukkede anstalter .......... (818) 100 
Abne anstalter ............. (1121) 100 

Total ...................... (3489) 100 

I 1978 sad der i gennemsnit hver dag 
1547 personer i fuldbyrdelsesanstalter
ne, heraf 1336, der udstod frengsels
straf, 181, der udstod hreftestraf, og 18, 
der udstod forvaring. Disse tal svarer til 
tallene for 1977, men der er i lirets 10b 
sket en mindre forskydning fra lukket til 
flben anstalt. 
Det totale gennemsnitlige daglige belreg 

1975 1976 1977 1978 (1978 
Abs.) 

96 86 81 98 (546) 
94 78 76 87 (86]) 

101 93 84 79 (644) 
97 84 76 81 (903) 

97 85 79 85 (2954) 

i an stalter og arresthuse var i 1978 2954, 
hvilket er en stigning i forhold ti11977 pa 
ca. 8%. Stigningen hidr~rer nresten 
udelukkende fra varetregtsomradet. 
Belregget i anstalter og arresthuse er ik
kejrevnt fordeIt over aret, jfr. figur 6.2. 
Belregget er h0jst i efterars- og vinter
manedeme - hreftebelregget tillige i juli 
maned - lavest i fodlfSmanedeme. 
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7. Klienter under tilsyn 

7.1. Grunden til kriminalforsorgskon
talct 
I 1977 modtog kriminalforsorgen i fri
hed i alt 3887 personer med vilkar om 
tilsyn, hvoraf dog en mindre del blev 
f!!lrt af anstalterne. Et sadant vilkar kan 
knyttes til en nekke forskellige afg¢rel
ser, som her kort skal omtales: 
1. Betinget dam med udsat straffuld

byrdelse indebrerer, at retten ved 
domsafsigelsen fastsretter en tidsbe
stemt straf, men samtidig bestem
mer, at fuldbyrdelsen af denne straf 
udsrettes i en peri ode (pr¢vetiden), 
som i almindelighed ikke kan over
stige 3 ar, og at straffen bortfalder, 
safremt den d!!lmte ikke begar straf
bart forhold i pr!!lvetiden samt over
holder eventuelle tillregsvilkar. Ro
vedvilkaret (kravet om straffrihed i 
en pr¢vetid) er obligato risk , mens 
dette ikke grelder tillregsvilkarene 
(vilkar om tilsyn og forskellige srer
vilkar som f.eks. vilkar om afvren
ningsbehandling for alkoholmis
brug). Tillregsvilkarene fastsrettes 
for et bestemt tidsrum, som ikke kan 
overstige pr!!lvetidens lrengde. 

2. Betinget dam med udsat straffast
srettelse adskiller sigfra 1. ved, at det 
er selve sP!!lrgsmalet om straffast
srettelse der udsrettes og bortfalder 
efter en pr¢vetid. 

3. Kambinationsdol71 kombinerer en 
ubetinget fribedsstraf med en betin
get dom, idet retten fastsretter en 
straf, bvoraf en del, dog h!!ljst 3 ma-
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neder, skal fuldbyrdes, medens re
sten g¢res betinget efter samme ret
ningslinjer som nrevnt under 1. Ogsa 
b!!ldestraf kan kombineres med be
tinget dom. 

4. TUfalefrafald. I et sudant kan der 
fastsrettes samme vilkar som i betin
gede domme, safremt sigtede i retten 
bar afgivet en uforbeholden tilstael
se, bvis rigtigbed bestyrkes ved de i 
¢vrigt foreliggende omstrendighe
der. 

5. Betinget bemldning og strajuds{(!t
telse. Benadning af en domfreldt kan 
g!!lres betinget af, at den pagreldende 
er straffri i en periode og eventuelt 
undergiver sig et eller flere tillregs
vilkar. Tilsvarende vilkar kan fast
srettes som betingelse for udsrettelse 
af en straf. 

6. TUsyn i medf¢r af straffelovens § 68 
adskiller sig fra tilsyn i forbindelse 
med andre afg!!lrelser ved at vrere 
tidsubestemt. Det er en af de foran
staltninger, som retten kan trreffe 
bestemmelse om at anvende over for 
tiltalte, der frifindes for straf i med
f¢r af straffelovens § 16 (p.g.a. 
sindssygdom eller andssvaghed 
m. v.) og over for personer, der om
fattes af straffelovens § 69, stk. 1 
(p.g.a. mangelfuld udvikling, svrek
kelse eller forstyrrelse af de psykiske 
funktioner). Der kan ogsa knyttes 
srervilkar til et § 68-tilsyn. Et sMant 
tilsyn er i !!lvrigt ofte en del af en 
foranstaltning, som f!!lrst og frem-
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mest indebrerer behandling p~ og til
syn af et hospital for sindslidende. 

7. Pr¢vel¢sladelse og betinget benad
ning frafa:ngsel. Ljijsladelse pil prjij
ve finder i almindelighed fjijrst sted, 
nilr to tredjedele af straffetiden, dog 
mindst 4 milneder, er udst~et, men 
kan ske tidligere, n~r srerlige om
strendigheder taler derfor, og den 

djijmte har udstilet halvdelen af 
straffetiden, dog mindst 4 mttneder. 
Hovedvilk~ret om prjijvetid er obli
gatorisk ved prjijveljijsladelse. Til
lregsvilMr kan fastsrettes. Fersoner, 
der er benMet fra frengsel, registre
res i tabel 7.1. sammen med prjijve
ljijsladelserne, som udgjijr langt den 
stjijrste del af det samlede antal. 

Tabel 7.1. Tilgangen af tilsynsklienter til kriminalforsorgen i 1977 fordelt pa k~n og 
klientgrupper. 
New clients under supervision by the probation and after-care service in 1977, by 
sex alld client groups. 

Mrend Kvinder Total 

Abs. I Pet. Abs. I Pet. Abs. I Pet. 

Betinget dom, udsat strafIuldbyrdeIse1 •.••.••.•• 1008 28,0 101 35,3 1109 28,5 
Betingct dom, udsat straffastsrettelse2 ............. 688 19,1 108 37,8 796 20,5 
Kombinationsdom3 ••••••••••••••••••••••••••• 313 8,7 20 7,0 333 8,6 
Tiltalefrafald, rpl's § 7234 ••••••••••••••••••••• 34 0,9 5 1,7 39 1,0 
Betinget ben1idning og strafudsrettelse5 .......... 23 0,6 6 2,1 29 0,7 
§ 68-tilsyn6 .................................. 93 2,6 8 2,8 101 2,6 
Pr¢ve1.esladelser og betinget ben1idning 

fra frengsler7 ••••••••••••••••••••••••••••••• 1442 40,0 38 13,3 1480 38,1 

Total ..............•............•............ 3601 99,9 286 100,0 3887 100,0 

1) Suspended sentence, enforcement of determined penalty suspFnded. 
2) Suspended sentence, no penalty determined. 
3) Suspended sentence, combination of 1} alld 2}. 
4) Withdrawal of· ~arge in pursuance of section 723 of the Administra'tion of Justice Act. 
5) Conditional pardon lind postponement of eliforcement. 
6) Under supen'isioll ill pllrsuance of section 68 of the Criminal Code. 
7) Parolees and offenders conditionally pardoned from penal institutiolls. 

Tab~l 7.1. omfatter kun de afgjijrelser 
inden for de her omtalte kategorier, 
hvor der er vilkilr om tilsyn af krimi
nalforsorgen. Det fremgar ikke, i hvil
ket omfang der yderligere er knyttet 
srervilkar til afgjijrelserne., 
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Tilsynsvirksomheden omtales nrermere 
i afsnit 6.1., Kapacitet, belreg og kli
entmasse, Afdeiinger (side 41). 



8. Indsatte i an stalter og arresthuse 

8.1. Kriminalitet, straf og baggrund 
Oplysningerne om de personer, der i 
1977 blev indsat i statsfrengslerne efter 
dom for overtrredelse af straffeloven 
m. v., vil blive bragt i et srerligt skrift. Se 
nrermere afsnit 3.1., Statistik og under
s9Sgelser (side 28). Idette afsnit gives 
delior alene en kort gennemgang af ho
vedtallene vedr9Srende de indsatte 
1977, baseret pa f9Slgende opdcling: 

for 1978 forela ikke ved redaktion:. .. , 
slutning) indsattes i stat~flRllgsler (her
under Anstalten ved Herstedvester, 
men ikke K0benhavns frengsler eller ar
resthusene) pa grundlag af dom (ikke fx 
en justitsminigteriel resolution om gen
indsrettelse) for overtrredelse af straF 
felm'en m. v. (ikke overtrredelse af srer
lovgivningen). 

] Straflrengde, 
2 kriminalitetens art, og 
3 de indsattes baggrund. 
Det skal prreciseres, at oplysningerne i 
det f9Slgende alene vedr9Srer personer, 
der i 1977 (de tilsvarende oplysninger 

8.1.1. Straffens art Of.? /a:ngde 
Aftabe18.1. fremgar, at der i 1977 blev 
indsat 26] 2 personer for overtrredelse af 
straffeloven m.v. i kriminalforsorgens 
anstalter. 
170 eller 6% af samtlige var idomt href-

Tabel 8.1. IndsretteIser i kriminalforsorgens an stalter (exe!. K~benhavns frengsler) i 
1977 efter dom for overtrredelse af straffeloven m.v., fordelt efter lrengden af den 
id~mte sanktion. 
Receptions in penal institutions (excl. Copenhagen prisons) in 1977/ur \'iolatioll 4 
the Criminal Code etc., by length of sentence. 

Idpmt sanktion/Sl'IlIl'/lCl' Abs. Pet. 

Hrefte/Lenient imprisOllllll'lIt ......................................... . 170 6,0 
Frengsel i under 3 mdr./lmprisonllll'lll for [('S.I thall 3 mollths .,., ........ . 739 :!8,3 
Frengsel i/ImprisolJment for 3-4 mdr ................................... . 143 5.5 
Frengsel i/lmprisOlllllellt for 4-6 mdr. .................................. . 327 1:!,5 
Frengsel i/lmprisOlllllellf for 6-9 mdr. .................................. . 361 13,8 
Frengsel i/lmprisollme/lt fOI' 9-12 mdr. '" ..........................•. '" 334 14,7 
Frengsel i/Il1Ipris<1l1l1le/lt for J-:! 5.r/years ....•......•.... ~ ............ , .. 339 13.0 
Frengsel i/llllprisonment jill' 2-4 fir .................................... . 119 4.5 
Frengsel i/lmprisollmeJl( Jell' 4-8 fir ...........................•......... :!O 0,8 
Frengsel i/Imprisolllll£'JIt .fiJI' 8-1:! 1Ir ................................... . :! 0.1 
Frengsel i/lmprisonmen( .fiJ/' 12-16 1Ir. . ........................ , .... .. 3 0,1 
Frengsel pfi Jivstid/L(ji:' imprisolll1ll'1lt ................................ , .. 3 0,1 
ForvaIi.ng/De(l'llfioll (indeterminate) ........................ '" ........ . :! 0,1 
Uoplyst/No inforlllatioll ..•..•......•........................•........• 

Total ................. '" ....................•...................... :!61:! 100.0 
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testraf (for overtnedelse af straffelo- ende varetregtsfamgsling, bliver de ind
ven), medens 2 personer var idj2lmt for- sattes faktiske opholdstid i fuldbyrdel
varing. Af de 2440, der blev idj2lmt freng- sesanstalterne gennemgt'lende af relativ 
selsstraf, havde 80% en dom pt'l 12 mt'l- kort varighed. 
neders frengsel eller derunder. 85% af 
indsatte med domme pt'l 6 mt'lneder og 8.1.2. Lovovertrredelsens art 
derover 10slades pa prj2lve, nflr 2/3 af Ejendomsforbrydelserne er fortsat den 
straffen erudstaet Gfr. afsnit 8.5.), og dominerendelovovertrredelse blandt de 
nar det herudover tages i betragtning, at indsatte (68%). Af tabel 8.2. fremgar 
der i dommen sker fradrag for forudga- imidlertid, at der i de senere ar er sket en 

Tabel 8.2. Indsrettelser i kriminalforsorgens anstalter (excI. K~benhavns frengsler) i 
1977 efter dom for overtrredelse af straffeloven ID. v., fordelt efter lovovertrredelsens 
art. 
Receptions in penal institutions (excl. Copenhagen prisons) in 1977 for piolation of 
the Criminal Code etc., by type of offellce. 

Abs. Pet. Index (1974 = 100) 
1974 1975 1976 1977 

SredeJighedsforbrydelsert .......•...•. 93 3,6 100 91 109 95 
V oldsforbrydelser2 •••••••••••••••••• 568 21,7 100 121 139 151 
Ejendomsforbrydelser3 ............... 1777 68,0 100 92 78 75 
Andre forbrydelser .................... 174 6,7 100 89 108 98 
Uoplyst{No information . ••........... 

Total .............................. 2612 100,0 100 95 88 86 
Heraf kvinder ..................... 55 2,1 100 90 77 60 

I) Sexual offences. 
2) Violence against the persoll. 
3) Offences against property (theft, fraud, forgel)' etc.). 
4) Other offences. 

forskydning mellem forbrydelseskate
gorierne. Bade i 1974 og i 1977 var ca. 
90% dj2lmt for ejendoms- eller voldsfor
brydelser, men ejendomsforbrydelser
nes andel faIdt fra 1974 til 1977 fra ca. 
78% til 68%, medens voldsforbrydel
sernes andel steg tilsvarende fra ca. 
12% til ca. 22%. Dette skal ses i sam
menhreng med det stadige fald, der er 
sket i indsrettelserne i perioden. 

8.1.3. De· indsattes baggrtll1d 
Personelle faktorer: De indsattes al
dersfordeling rna ses pa baggrund af al-
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dersfordelingen i den almindelige be
folkning. Figur 8.1. viser, at aldersfor
delingen for de indsatte afviger vresent
ligt fra gennemsnitsbefolkningens. Me
dens 74% af de indsatte er mellem 15 og 
30 ar, udgpr denne aldersgruppe i be
folkningen 29%. 
Det store flertal af de indsatte - 97,9%
er mrend (tabe18.3.). De indsattes (fan
gesamfundets) kj2lns- og aidersfordeling 
rendres kun ubetydeIigt over en kortr re 
tidsperiode. Dog fremgar det af talJel 
8.2., at der er en tendens til, at andelen 
af kvinder er faldet strerkere siden 1974 
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40 Figur 8.1. Befolkningens aldersfordeli.ng og de indsattes 

20 

10 

aldersfordeJing i procent. 1977. 

7 ar 40-49 lir 50 ar 09 Alders-
Befolkningen 
100% = 3947653 
personer over 15 ar D 

Indsatte derover grupper 
100% =; 2612 
indsrettelser i fuldbyrdelsesanstalter 

Tabel 8.3. Indsrettelser i kriminalforsorgens anstalter (exc1. Kfjbenhavns frengsler) i 
1977 efter dom for overtrredelse af straffeloven m.v., fordeIt efter alder og k~n. 
Receptions ill pella! institutiolls (excl. Copen/wRen pris .ms) ill 1977for 1'io/atio/l of 
the Criminal Code etc., by aRe lIlId sex. 

Mrend/M£'ll Kvindfr/H-'oJllc/l Total 

Abs. Pct. Abs. Pet. Abs. Pet. 
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IndsretteIser i kriminaIforsorgens anstalter (excl. K~benhavns frengsJer) i 1977 efter dom for overtrredelse af straffeloven 
m.v., fordelt efter civilstand og skoIegang, srerskilt for alder og kjjn . 

Civilstand 

Ugift ................ 
Gift ................. 
Enkestand .......•... 
Separeret e. fraskilt ... 
Uoplyst ••• · .......... t 

Total ................ 

1977 

Alder ved dom i I. ins tans 

15-17 I'lr 18-20 fir 21-24 fir 25-29l1r 30-39l1r 40-49 M 50-59 Ar 60 Ar og Mrend 

M K M K M K M K M K M K 

40 467 6 686 
1 8 2 49 
- 1 2 
- 1 33 
1 3 8 

42 I 480 9 778 

12 375 3 
6 93 3 

5 -
2 102 6 

5 
20 580 12 

121 
114 
13 

198 
8 

454 

1 32 
4 46 
1 7 
2 70 3 

8 155 4 

Alder ved dom i I. instans 

derover 

M K M K Abs. % 

9 2 - 1732 67,7 
14 7 - 332 12,9 
3 1 32 1,3 

25 S 434 17,0 
2 27 1,1 

53 - 15 1 2557 100,0 

15-17 Ar 18-201\r 21-24 Ar 25-2911r 30-39 Ar 40-49 fir 50-591\r 60 lIr og Mrend 
derover 

Tilsammen 

Kvinder Md.-kv. 

Abs. % Abs. % 

23 41,8 1755 67,2 
16 29,1 348 13,3 

1 1,8 33 1,3 
15 27,3 449 17,2 

27 1,0 
55 100,0 2612 100,0 

Tilsammen 

Kvinder Md.-kv. 

Skoiegang M K M K M K M K M K M K M K M K Abs. % Abs. % Abs. % 

Folkeskole u. afg.eks.. 33 
Folkeskole u. afg.eks. 
+ suppl. uddannelse .. 6 
Folkeskole m. afg.eks. I 
H0jere uddannelse . . •. -
Anden sko\egang •.... 1 
Uoplyst ............. 1 
Total ..••...•........ 42 

407 8 634 14 467 6 371 6 128 4 38 - 10 

- 41 - 79 2 50 5 39 1 8 5 1 
- 18 32 4 42 1 27 1 10 6 1 

1 9 3 7 6 1 3 
- II - 15 7 3 3 

2 9 9 7 3 
1 480 9 778 20 580 12 454 8 155 4 53 - 15 

-
2088 816 40 72,7 2128 81,5 

229 8,9 
137 5,4 
32 1,3 
40 1,6 
31 1,2 

2557 !OD,D 

8 14,6 
7 12,7 

55 100,0 

237 
144 
32 
40 
31 

2612 

9,1 
5,5 
1,2 
1.5 
1,2 

100,0 



end det samlede antal indsatte (fra 3,0% 
i 1974 til 2,1% i 1977). 

Opwekst: 27% af de indsatte var opvok
set 1 Stork~benhavn og 40% i provins
byer med forstreder. 50% havde ikke 
vreret under b~rneforsorg under op
vreksten. medens 36% havde vreret un
der tilsyn eller var fjernet pil grund af 
egne forhold. 
88% val' f,odt i regteskab. 60% af de ind
sattes forreldre var gift, og samlivet ikke 
oph~rt, ff:}r pagreldendes fyldte 15. ar. 

Civil stand og b¢rn: 67% af de indsatte 
var ugifte, men som det ses af modsta
ende oversigt hrenger dette sammen 
med den skreve aldersfordeling. 
Det unge frengselsklientel kommer ogsa 
til udtryk ved antallet af bS-;rn. Knap 
halvdelen (41%) havde bs-;rn, og heraf 
var nresten halvdelen f~dt uden for reg
teskab. 

Uddmmelse og erlzl'erv: 82% af de ind~ 
satte var gaet v.d af folkeskolen uden 
afgangseksamen. 6% var gftet ud affol
keskolen med afgangseksamen, og ca. 
1% havde en form for hf:}jere uddannel
se. Sammenlignes dette uddannelsesni
veau med befolkningens (stikproveun
dersjilgelse i »Fordelingen af )evevilkil~ 
rene«, Socialforskningsinstituttet 1978), 
kan der konstateres en vresentlig for
skel. Fx er der blandt de indsatte over 
dobbelt sil mange af de 20-29-arige, der 
har afsluttel foikeskolen uden eksamen, 
sammenlignet med den tilsvarende al
dersgrupP'i! i befolkningen som helhed. 
76% af de lndsatte havde ingen erhvervs~ 
mressig uddannelse, og 48% havde vre
ret arbejdslf:}se hele sidste maned inden 
kriminaliteten. 

Tidligere kriminalitet: Af de 2612 per
soner, der blev indsat, var 21% ikke 
tidlig'ere straffet, 3% havde fftet et eller 
Here tiltalefrafald, mens de jilvrige-74% 
- VG'I tidligere straffet. 

Befolkningen i alderen 20-69 ar procentvis fordelt efter skoleuddanneIsesniveau, 
srerskiIt for alder. 1976. 

Alder Skoleudd~,nnelsesniveau I aJt 

7. klasse 8.-9. 1(,. klasse, Studenter- Andet 
eI. mindre klasse "ealeksa- eksamen, 

0.J.1 men 0.1.2 HF-eksamen 

pet. pet. pet. pet. pet. pet. 
20-29 ~r 18 29 36 16 1 100 
30-39ltr 49 13 28 10 lOO 
40--49 lIr 66 9 19 6 JOO 
50-59ltr 75 8 13 4 JOO 
60-69l1r 79 6 12 3 100 

Alle 54 15 23 8 100 

1) InkI. 1.-3. real, mellemskole eller realkursus lIlien eksamen. 
2) Inkl. gymnasiet eller HF udell eks~Jl1en, mellemskoleeksamen, realeksamen 0.1. samt tekni~k 

forberedelseseksamen og udvidet teknisk forberedelseseksamen. 
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Bes(lgsl'll'reise i Vestre firll~sel. Bes<'R er sam reRel/lo\·eITlIRede. 

8.2. Orden og sikkerhed 
8.2 .1. DiscipliJ1(pre forsee/ser 
I justitsministeriets bekendtgorelse am 
fuldbyrdelse af frihedsstraf af 21. juni 
1973 er opregnet de forhold. hvorfor del' 
kan ikendes disciplinrerstraf. 
Det drejer sig om; 
Brud pa arbejdspligten. 
Straffelovsovertrredelser. 
Nregtelse af at folge personalets an vis

ninger. 
Overtrredelse af regleme om adgang til 

selv at skaffe sig levnedsmidler. 
Overtrredelse af regIe me om adgang til 

brug af egne effekter og til at dispo
nere over penge og ejendele i institu
tionen. 

Overtrredelse af reglerne am pligt til at 

lade sig fotografere til anstaltens 
brug. 

Overtrredelse af regIe me om brevvek<;
ling og besog. 

Overtrredelse af regleme om udgang. 
Overtrredelse af ordensbestemmelser 

m. v. og andre regler udfrerdiget i 
henhold til direktoratets bestemmel
ser og forsog pt\. unddragelse af fort
sat strafudstiielse. 

Ifolge cirkulrere am anvendelse af dis
ciplinrerstraffra 10. marts 1976 kan fol
gende disciplinrerreaktioner tages i an
vendelse: 
1) bode 
2) betinget strafcelie 
3) ubetinget strafcelle. 
Bodens storrelse rna ikke overstige en 
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uges arbejdsfortjeneste, og strafcelle 
kan ikke ikendes i mere end 4 uger, og 
kun ved grovere disciplinrelforseelser 
som undvigelse eller udeblivelse fra ud
gang kan strafcelle ikendes i mere end 1 
uge. 
Personer, der udstflr hreftestraf, kan ik
ke ikendes bfilde som disciplinrerstraf, 
men kun strafcelle og kun i op ti12 uger. 
Strafcelle udst§.s i nogle anstaIter i et 
srerIigt strafkvarter, i andre p§. alminde
lig stue, men uden frellesskab. Ingen, 
der udsHir strafcelle, kan fratages ret til 
arbejde, adgang til daglig lresning af avis 
og ret til tobaksrygning. 

Strafcelle mfl ikke forveksles med sik
ringscelle. Om anvendelsen af sik
ringsmidler, se afsnit 8.2.2. 
I tabel 8.4. bringes en oversigt over 
ikendte disciplinrerstraffe i an stalter og 
arresthuse i tiden efter det nye cirkulre
res ikrafttrreden. 
Vedr¢rende disciplinrerstraffenes lreng
de/st¢rrelse og anstaltsmressige forde
ling henvises til tabel 16.6. (side 156), 
men det kan nrevnes, at ca. 4/5 af de 
ikendte disciplinrerstraffe af ubetinget 
strafcelle havde en varighed pfl 7 dage 
og derunder. 
Del' er sket en mindre stigning i antallet 

Tabel 8.4. Antallet af disciplinrerstraffe i 1978. 
Number of disciplinary punishments ill 1978. 

~ 
Straf- Betinget B0de/ Total Index (1976 = 100) 

straffens art! celle3 straf- Fine 
Forseelsens arF celie 1976 1977 1978 

Uretmressigt skaffet sig levnedsmidler4 ..... 17 4 30 51 100 271 729 
Beskreftigelsesvregring5 ••••••••••••••••••• 17 64 5161 5242 100 95 136 
Overtrredelse af straffelovgivningen6 ••••••• 48 9 42 99 100 54 66 
Undladt at f01ge personalets anvisninger7 ... 61 37 472 570 100 230 230 
U pass en de sprogbrugS .................... 22 14 57 93 100 122 291 
Undvigelse eller fors0g herp1\9 ............. 108 17 16 141 100 66 104 
Overtrredelse af bestemmelser om orden og 

sikkerhed10 •••••••••••••••••••••••••••• 150 45 674 869 100 114 139 
Uretmressige dispositioner over effekter og 

pengell .•.......••..••••.••••••.•.••.• 27 19 142 188 100 157 198 
Afvist at lade sig fotografereu ............. - - - - - - -
Overtrredelse af regJer om brevveksling og 

besS')g13 ................................ 5 - 12 17 100 121 90 
Udeblivelse15 •••••••••• 243 9 43 295 100 114 140 

Udgangsmisbrug14 ForsinkelselDelay ...... 26 9 506 541 100 168 236 
Andet misbrug16 ••••••• 33 10 56 99 100 254 152 

Total ................................... 757 237 7211 8205 100 108 145 

1) Type of disciplinary punishment. 9) Escape or attempted escape. 
2) Type of offence. 10) Breaches of regulations on security and good order. 
3) Confinement in a special cell. 11) Unlawful transactions of effects and money. 
4) Unlawful obtaining offood. 12) Refusal to pllOwgraphs to be taken. 
5) Refusal to work. J 3) Breaches of regulations on correspondence (lndvisits. 
6) Violation of the Criminal Code. 14) Abuse of leave. 
7) Failed to comply with staff orders. 15) Not returned. 
8) Indecent language. 16) Other abuse. 
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aftilfrelde, hvor ubetinget strafcelle an
vendes - fra 694 i 1977 til 757 i 1978. 
Der blev i perioden ikendt 7211 b0der, 
hvoraf 94 procent af en st0rrelse, der 
ikke oversteg en femtedel af en uge10n. 
Se nrermere tabe116. 7. Der er tale om en 
stigning pa 33 procent i antaHet afb!Z)der 
i forhold til 1977 . Del store anlal ikendte 
b0der har i srerlig grad sammenhreng 
med beskreftige)sesvregringer blandt de 
indsatte. SaIedes er ikke mindre end 
5161 b0der eHer 72 procent af samtlige 
blevet ikendt for beskreftigelsesvreg
ring. 

8.2.1.1. Anbringelse i enrum 
AnbIingelse i enrum kan ifolge justits-

ministeriets cirkulrere af 14. september 
1978 ske, hvis indsatte selv anmoder 
d~rom eHer for fx at forebygge undvi
geIse, voldsom adfrerd, eller fordi den 
indsatte nregter at pM age sig beskrefti
gelse oJign. 
I tabel 8.5. bringes en oversigt over de 
tilfrelde af enrumsanbringelse, som ikke 
skyldes at indsatte selv har anmodet 
derom. Som det fremgar af indextabel
len, er der siden 1976 sket en betydelig 
stigning i antallet af enrumsanbringel
ser, navnlig i tilfrelde hvor formaIet med 
anbIingelsen har vreret at forebygge 
undvigeIse, voldsom adfrerd og strafbar 
virksomhed. 
Se iovrigt tabel 16.8. (side 158). 

A,lItllllet ((f'ellrt//IIslIllbrillge/s£'I" er st('RCI sidell 1976 .. Eldf" hiffcdc af' t '('strt· /;,'/Igwl., \(i<'m(",ird. de! 
1(>1"/.1<1/ er i /Im·elldclst'. 
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Tabel 8.5. Antallet af afsluttede enrumsanbringelser i 1978 i kriminalforsorgens 
anstalter og arresthuse. 
Number oJterminated solitary confinements in 1978 in penal institutions and local 
prisons. 

I 1-7 

I 8-21 lover I Total Index (1976 = 100) 
dage dage 21 dage 1976 1977 1978 

For at forebygge undvigelse1 •.•.•.•.• 137 30 4 171 100 119 271 
For at forebygge voldsom adfrerd2 •••• 167 11 2 180 100 162 192 
For at hindre stralbar virksomhe(J3 .... 47 37 3 87 100 127 193 
Fortsat ophold i frellesskab l'lbenbart 

uforsvarligt4 •••••••••••••••••••••• 98 22 4 124 100 80 67 
Modsat sig sikkerhedsforanstaltningerS 5 2 - 7 100 69 44 
Modsat sig sundhedsforanstaltninger6 .. 10 1 - Jl 100 40 73 
Nregtet at pl'ltage sig beskreftigelse7 .... 1076 173 44 1293 100 144 138 

Total .....•............•...•........ 1540 276 57 1873 100 135 138 

I) To prevent escape. 5) Resisted security measures. 
2) To prel'ent violent acts. 6) Resisted health measures. 
3) To prevent crime. 7) Refusal 10 work. 
4) Continued stay in association obviously unwarrantable. 

8.2.2. Brllg aJ sikringsmidler 
8.2.2.1. Sikringscelle 
Sikringscelle anvendes i forebyggende 
¢jemed til isolation og observation af 
urolige eller akut psykisk uligevregtige 
personer, hvor der er fare for, at de 
p~greldende skal beskadige sig selv eller 
andre. I visse tilfrelde er det n¢dvendigt 

at foretage fastsprending. 
Der grelder meget detaljerede regler for 
anvendelse af sikringscelle. Om de 
nrermere regler henvises til direktora
tets cirkulrere af 15. juli 1974 om anven
delse af sikringscelle i kriminalforsor
gens anstalter og arresthuse. 
Anbringelse i sikringscelle kan kun ske i 

Tabe} 8.6. Anvendelse af sikringscelle i 1978. 
Use oj security cells in 1978. 

Indti16 6-12 12-24 1-3 3 d~gn Total Index (1974 = 100) 
timer/ timer timer dpgn/ og 

Up 106 days der-
hours over 1974 1975 1976 1977 1978 

Lukkede anstalter1 ..• 54 22 31 8 5 120 100 75 70 76 95 
Abne anstalter2 •••••• - - - - - - 100 - 75 75 -
K~benhavns frengsler 13 21 59 13 2 108 100 60 69 140 135 
Arresthusene i 

provinsen3 •••••••• 34 26 23 3 1 87 100 94 114 137 110 

Total ............... 101 69 113 24 8 315 100 75 82 110 109 

1) Closed penal instifuriolls. 
2) Open pellal insfillltiOlls. 
3) Local priSOIlS. 
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en af justitsministeriet godkendt sik
ringscelle. Siidanne dkringsceller fin
des i: 
1) Kobenhavns frengsler 
2) statsfrengsJet i VridsIoselille 
3) anstalten ved Herstedvester 
4) statsfrengslet i Nyborg 
5) statsfrengslet i Ringe 
6) statsfrengslet i Horsens 
7) statsfrengslet pii Kragskovhede 
8) statsfrengslet ved Sdr. Omme 
9) arresthusene i Odense, Frederiks

havn, Alborg, Randers, Arhus, Kol
ding, Esbjerg, Koge og Hj0rring. 

Sikringscelle blev i 1978 anvendt i 315 
tilfrelde mod 236 tilfrelde i 1976 og 319 i 
1977. 54 procent af anbringelserne hav
de en varighed af op til 12 timer. mens 10 
procent varede i mere end 1 dogn. Se 
tabel 8.6. og tabel 16.9. (side 159). 
I antallet af sikringscelleanbringeber i 
1978 er inkluderet fa tilfrelde af sikrings
cellelignende anbringeIser, dvs. anbrin
geIser, der er sket i andre celIer (uden 
inventar) end de godkendte sikrings
celIer, enten fordi disse har vreret opta
get. eller fordi anstuIten/arresthuset ik
ke havde en godkendt :-;ikringscelle. Om 
de nrermere regIer for "adanne sikrings-

cellelignende anbringelser, se justits
ministeriets cirkuhere af 21. september 
1976 om visse sikringsmressige foran
staltninger over for indsatte i kriminal
forsorgens anstalter og arresthuse. 

lU.2.2. mmdjern 
Handjern rna kun anvendes. nttr det er 
absolut pakrrevet, og nar andre kmpeli
gere midler har vreret forsogt eller \ i-.t 
sig at vrere abenbart utilstr:ekkelige. li
gesom lregetilsyn omgaende skal finde 
sted. Om de nrermere regler henvi-;es til 
direktoratets cirkulrere af 10. december 
1975 om anvendelse a1' handjern lWC[ 

for indsatte i kriminalforsorgen" an
stalter og arresthuse. 
Det skal understreges. at tabe18.7. ikke 
indeholder oplysninger om de tilfrelde af 
anvendelse a1' handjern. der har fundt:! 
sted i forbindelse med anbringelse i "ik
ringscelle. idet disse alene er henftH·t 
under sikringscelle. 
Der blev i 1978 anvendt Mndjern i 54 
tilfrelde. hvoraf de 35 var under trans
port, hvilket ofte vii sige under overfor
sel til anden anstalt. Der er ikke sket 
nogen rendring i forhold til 1977. 
Se i ovrigt tabel 16.9. (side 159), 

Tabe18.7. Anvendelse af bandjern i 1978. 
Use of handcuffs ill 1978. 

1 stedet for I forbin- Under Total Index (! 976 = ltllll 
anbringelse i delse med transport 
sikringscelle visitation 1976 1977 1975 

Lukkede anstalter1 ••.•••••. I 19 20 100 135 76 
Abne anstalter2 

~ ............ 2 3 5 100 167 166 
KS'\benhavns frengsler ....... 4 12 16 100 20 1~O 

Arrestbusene i provinsen3 •.• 12 1 13 lOll 44 57 

Total ...•.................. 19 35 54 100 90 95 

!) Closed pl'l1ai institlltiolls. 
2) Open penal illstitutioll.L 
3) Local prisollS. 
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Antalfet affuldbyrdede undvigelser m. v. er iforhold til 1974 faldet !ned ca. 25%. 

8.2.3. Undvigelser og bortgange 
Ved undvigelser forsHis tilfrelde, hvor 
en indsat har skullet overvinde en eller 
anden form for fysisk hindring, fx Hise
de d9lre eller armatur og/ eller har vreret i 
en situation med en vis form for kontrol 
og opsyn. 
Ved bortgang forsti'is tilfrelde, hvor 
kontrollen og opsynet ikke har vreret af 
et s~dant omfang, at det har betydet 
nogen vresentlig hindring for at fjerne 
sig fra institutionen, og hvor der ikke 
har vreret fysiske hindringer. 
Det samlede antal undvigelser og bort
gange samt fors9lg herp~ i 1978 fremgi'ir 

S' 

af tabel 8.8. samt - fordelt pi'i de enkelte 
an stalter - af tabel 16.4. (side 154). De 
fuldbyrdede undvigelser m.v. var i 1978 
473 Cheraf 71 fuldbyrdede undvigelser 
»over muren«), hvilket betegner en 
stigning i undvigelsestallet i forhold til 
1977 pi'i ca. 25%. 
Ses undvigelsestallet imidlertid over en 
i'irrrekke, er der i forhold til 1974 tale OlD 
et fald pi'i ca. 25% - til sammenligning er 
det gennemsnitlige daglige belreg i pe
rio den faldet ca. 14%. Udviklingen er 
s9lgt illustreret i figur 8.2., samt i index
tal i tabel 8.9. 
Som det ses af figuren og tab ellen faldt 
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Tabe18.8. Undvigelser, bortgange samt fors~g herpa i 1978. 
Escapes, incl. attempts ill 1978. 

Fuldbyrdede l Forsog2 

Lukkede anstalter' ...... . 
Abne anstalterS •••••••••• 

Klilbenhavns frengsler ..... 
Arresthusene i provinsen6 • 

Total ................... . 

30 
127 

8 
33 

198 
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10 

195 
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19 341 
16 25 
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69 475 
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1) Accomplished. 4) Closed penal instiflltiol!\. 
2) Attempt::. 
3) Escapes. 

5) Ope/! pellal illltitllliull.l. 
6J Local prisons. 

Tabel 8.9. Udviklingen i antallet af fuldbyrdede undvigelser m. Y. samt det gennem
snitlige daglige belreg, 1974-78. Indextal. 

(1974 1974 
Abs.) = 100 

Fuldbyrdede undvigelser 
og bortgange (635) 100 
Heraf »over muren« (77) 100 

Totalbelreg (3489l 100 

undvigeisestallet kraftigt i 1975 - krafti
gere end belregget. Faldet i undvigel
serne fortsatte i 1976 og 1977, men nu 
ikke helt s§. kraftigt som den samtidige 
belregsnedgang, og i 1978 steg savel 
undvigelser som belreg - men undvigel-
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1975 1976 1977 197H (1978 
Ah~.) 

70 63 59 '75 (473) 

87 69 73 92 171\ 
97 85 79 ~,5 \2954\ 

serne steg kraftigst. Man skal dog vrere 
opmrerksom p1\., at andre faktorer end 
beheggets storrelse pavirker undvigel
sestallet, som fx intensiteten af s,lvel 
frihedsberovelsen som overv:igningen 
o.m.a. 
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Figur 8.2. Udviklingen i fuldby.rled~ undvigelser samt i det gennemsnitlige daglige 
3500 belreg 1974-78. 
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Vest!'e hospital II II der Kobenh(/\'IlS.tll'll~sler /1/odtog cl.lw/l'delcl/ qrsl/Illtlige hosl'iw/sindla'ggciwrfi'l/ 
!..riJllilla/ji!rs()rgen.1 1lI1.l'talter. 

8.3. HelbredstHstand og d~dsfald 
8.3. /. Helbredstilstalld 
Det gennemsnitlige daglige antal syge
meIdte i kriminalforsorgens anstalter og 
K0benhavns frengsIer val' i 1978 134. 
hvilket svarer noje til det gennemsnitli
ge antal sygemeldte i de foregaende ar. 
De sygemeldte udgjorde 6,59C i relation 
til det gennemsnitlige cqglige belreg i 
disse anstalter. 
I aIt var 5791 indsatte sygemeldt i korte
re eHer lrengere tid i 1978. I 149C af til
freldene var der behov for egentlig ho
spitalsindlreggelse enten pa almindeligt 
hospital, amtshospital, psykiatrisk af
deIing eller pa Vestre hospital (krimi-
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nalforsorgens eget hospital pa Koben
havns frengsler). Vestre hospital mod
tog ca. halvdelen af samtlige hospitals
indlreggelser. 
Vedrorende en nrermere uddybning af 
sygeligheden pa de enkelte an stalter 
henvises til tabeI16.10. (side 160), 

8.3.2. Dod!>fald 
I 1978 begik 7 indsatte selvmord. heraf 
var 3 pel'soner indsatte p,\ Kobenhavns 
frengsIer. 
H,:?rudover afgik 5 indsatte ved doden 
under udstaelse af straf. 4 afsonede pit 
aben anstalt og 1 ptt lukket. 
Se i ovrigt tabel 16.4. og tab;1 16.2. 



8.4. Udgang 
Reglerne om udgang til personer, der 
udsttlr frihedsstraf, er fastsat i direkto
ratets cirkulrere af 10. juni 1976. 
I henhold til dette cirkulrere kan ind
satte fa udgang bl.a. 
1) til beskreftigelse hos arbejdsgiver, 
2) til deltagelse i undervisning (fx tek

nisk skole, handelsskole, almindelig 
skoleundervisning m. v.), 

3) til at bes0ge bestemte personer, 
4) i forbindelse med par0rendes bes0g 

pa anstalten, og 
5) i srerlige tilfrelde, dvs. ved sygdom 

og d0dsfald blandt ptlr!1lrende, andre 
vigtige familiebegivenheder og til fo
retagelse af indkjllb eller fremskaffel
se af ophold eller arbejde i forbindel
se med 10sladelse. 

Tabel 8.10. Tilladelser til udgang fra kriminalforsorgens anstalter 1974, 1975, 1976, 
1977 og 1978, fordelt efter de forskellige former for udgang, dog e;,:cl. kollektive 
udgange. 
Leavesfrom pellal institutions in 1974, 1975,1976, 1977 and 1978, by type of leave, 
excl. excursions in groups. 

1974 1975 1976 1977 1978 

Abs. Pet. Abs. Pet. Abs. Pet. Abs. Pet. Abs. Pet. 

Udgang (frigang, til arbejde uden for 
anstalten med opho!d i anstalt eller 
arresthus1 ••..••••••••••••..•..•.••.. 128 0,9 1lI 0,7 166 1,0 94 0,6 130 0,7 

Udgang (frigang) til uddannelse med 
ophold i anstalt eller arresthus2 •••••••• 221 1,5 301 1,8 341 2,0 348 2,1 458 2,4 

Udgang til arbejde og uddannelse med op-
hold uden for anstalten (udstationeringp 349 2,3 355 2,2 260 1,6 238 1,4 242 1,3 

Udgang til k~reundervisning4 ............ 80 0,5 159 1,0 137 0,8 94 0,6 169 0,9 
Udgang til bes~g hos familieS ........... 8613 58,0 9593 58,6 8633 51,6 8014 48,5 8483 44,0 
Udgang i forbindelse med bes~g6 ........ 2644 17,8 2806 17,1 3442 20,6 4054 24,S 5174 26,8 
Udgang til sygeleje, begravelse, vigtige 

familiebegivenheder og varetagelse af 
personlige interesser7 ••••••••••••••••• 737 5,0 874 5,3 938 5,6 '836 5,1 966 5,0 

Udgang til foretagelse af indk~b eller 
fremskaffelse af ophold eller arbejde 
i forbindelse med l~sladelsen8 ......... 2086 14,0 2185 13,3 2819 16,8 2861 17,3 3670 19,0 

Total ................................. 14858 100,0 16384 100,0 16736 100,0 16539 100,1 19292 100,1 

1) Placed ill penal ins/ill/tions outside working hOllrs, employment. 
2) Placed in penal institutions outside working hours, training or education. 
3) Offenders spending their spare time olltside the institution. 
4) Leave to obtain driving licence. 
5) Leave for the plllpose of visiting his family. 
6) Leave in connection with visit. 
7) Leavefor special plllposes, e.g. visiting seriollsly ill persolls to whom he is closely related, importallt 

family events etc. 
8) Leave in order to find lodgings and work. 
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8.4./. Allstalter 
Antallet af udgangstilladelser i arene 
1974 til 1978 fremgar af tabel 8.10. 
Det tota1e anta1 udgangstilladelser var i 
1978 19.292, hvilket er en stigning i for
hold til tidligere at. 
Udgang til bes!1Jg hos familie er som ide 
foregaende flr den ta1mressigt storste 
gruppe (44 procent af samtlige ud
gangstilladelser). Disse sakaldte week
endudgange gives sredvanligvis fra ar
bejdstids oph!1Jr fredag til 5!1Jndag aften, 
idet der dog er mulighed for at opspare 
indtil fire udgange, som eventuelt kan 
tages i sammenhreng. Weekendudgange 
kan gives til indsatte, der udstarfrengsel 
i fern maneder og derover, saledes at 
indsatte i abne institutioner ka11 fa ud
gang efter fire ugers ophold i instituti
onen, medens indsatte i lukkede insti
tutioner kan fa udgang, nar en fjerdedel 
af straffen er udstaet, og den pagrelden
de har opholdt sig de sidste 10 uger i 
institutionen. Safremt disse tidsmressi
ge betingelser er opfyldt. kan weekend
udgang gives en gang hver tredje uge. 
Kontakten med pan~rende ka11 udover 

Tahel 8.n. Misbrug af udgang i 1978. 
Abuse of leave ill 1978. 

weekendudgange opretholdes ved be
s!1Jgsudgange af indtil otte timers varig
hed, hvor ind~atte i forbindelse med p1't
r!1Jrendes bes!1Jg pa anstalten far tilladel
se til at forlade anstalten i indtil otte 
timer. Bes0gsudgange gives til indsatte. 
der udstar frihedsstraf i under fern ma
neder (dog mindst 30 dage) i aben insti
tution. Endvidere kan indsatte, der ud
star frengsel i 5 mfmeder eHer derover. 
fa konverteret hver weekendudgang til 
tre bes(2lgsudgange. Dette grelder ogsa 
for indsatte i lukket anstalt. Antallet af 
bes(2lgsudgange var i 1978 5174 eHer en 
stigning i forhold til 1977 pa 28 procent. 
Antallet af tilladelser til udgang til ar
bejde og uddannelse - herunder kore
undervisning - var i 1978 999, hvilket er 
en stigning pa 29 procent i forhold til 
1977. 
Vedr. udgangstilladelsernes anstalts
mressige fordeling, se tabel 16.5. (side 
155). 

8.4.2. Arrestlzllse 
Det samlede antal udgangstilladelser fra 

Anstalterl Arresthuse 2 I alt Index (1974 = IOO) 

Abs. Pct.* Abs. Pct.* 1974 1975 1976 1977 \97ti 

Udeblivelse eller forsinkelse uden 
kriminalitet3 •••••••••• ••• ~ ......... 4 ....... 1186 6.1 35 4.4 100 lZ6 116 117 143 

Kriminalitt·t begl'let under udgang/ 
udeblivelse4 " •••••••••••••••••••••••• 139 0,7 2 0.3 100 92 64 84 79 

Andet misbrug5 ••••••••••••••••.•••••• , • 259 L3 5 0.6 100 79 120 1Z0 163 
Udeblevne. endnu pli fri fod6 ............ 54 0,3 5 0.6 100 123 m 13Z 268 

Total .................................. 1638 8,5 47 5.9 100 114 109 IB 138 

*) Procent af udgangstilladelser. 
1) Pellal institlltions. 4) Committed crimill<11 (!t)i·l/cl'.\ dllril/~" iIl'i', 

2) Local prisolls. 5) Other type,l (!( abu,H', 
3) Not refumed or delay without crimil/al (!((l'flCes. 6) Not rl'lIIrJ1cd. still ClI {'Irgc. 
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Kiln 1% af de personer, der har fllllltghedfor l(Jsladelse Pli prove, (JlIsker ikke pr¢vel¢sladelse. Det I'il 
typisk dreje sig am personer, der ikke pIIsker at illdga pa de foreslclede vi/Utr, IIdla'lldinge, der skal 
udvises o.lign. 

arresthusene var i 1978 799 elle!.' om
trent urendret i forhold til 1977. 
Udgang til bes~g hos familie (weekend
udgange) udg~r ogsa i arresthusene den 
st~rste gruppe blandt udgangstilIadel .. 
serne med i alt 376 tilfrelde. Se i ~vrigt 
tabel16.5. 

8.4.3. Udgangsmisbrllg 
Ved de 19.292 udgangstilladelser fra an
stalterne forekom i alt 1638 misbrug 
svarende til en misbrugsprocent pa 8,5, 
hvilket er en liUe stigning i forhold til 
1977 , hvor den var 8,0. Se tabe18 .11. De 
misbrug, der bestar i kriminalitet under 

udgang/udeblivelse, udg~r for anstalter 
og arresthuse under 6t 0,7 procent mod 
0,9 procent i 1977, beregnet pa basis af 
'antallet af tilladelser. Det absolutte an
tal af tilfrelde med kriminalitet under 
udgang er dog stort set urendret i forhold 
til 1977 (141 tilfrelde mod 150 i 1977). 

8.5. L~sladelse 
8.5.1. L¢sladelse pCI pr¢ve 
I straffelovens § 38, stk. 1, er der hjem
mel tillyjsladelse pa pryjve af frengsels
dyjmte, nar 2/3 af straffetiden (dog 
mindst 4 maneder) er udstaet. 
Som forudsat i motiverne til denne be-
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stemmelse, skal prfi}velfi}sladelse - som 
et normalt led i straffuldbyrdelsen - i 
almindelighed ske ved 2/3 tid. 
Derudover indeholder straffelovens 
§ 38, stk. 2, mulighed forprfi}ve10sladel
se, allerede nar halvdelen af stratIetiden 
(dog mindst 4 maneder) er udstaet. 
Lfi}sladelse efter denne bestemmelse 
forudsretter dog, at srerlige omstrendig
heder taler derfor. Nar der undtagelses
vis sker fremrykning af lpsladelsen, er 
der i pvrigt normaIt ikke tale om l0sla
delse ved 1/2 tid, men pa et tidspunkt 
mellem 1/2 og 2/3 tid. 
De tidsmressige betingelser efter strfl. 
§ 38 behfi}ver dog ikke at vrere opfyldt, 
hvis det drejer sig om fornyet pnwelps
ladelse af personer, der er bJevet gen
indsat til udstaelse af reststraffen efter 

en provelpsladelse pit grund af overtrre
delse af vilkarene, jfr. strD. § 40, stk. 6. 
Hvad en ten lpsladelse finder sted efter 
2/3-reglen eller halvtidsreglen, er det en 
forudsretning, at der er sikret vedkom
mende passende ophold og arbejde eHer 
andet underhold. og at han erklrerer at 
ville overholde de vilkfir. del' knyttes til 
losladelsen. 
Efter strfl. § 39 skal der til enhver 10sla
deise knyttes vilkar om. at den pag:el
dende ikke i provetiden ber.:ar <;traibart 
forhold. Pr0vetiden kan ikke overstige 3 
:1r. Hvis den resterende straffetid 0\ \.Cr
stiger 3 ar, kan der dog fastsrettc<; en 
prpvetid pi'! indtil5 fir. I ovrigt kan der til 
IpsJadelsen knyttes viJkttr am tilsyn og 
andre srerlige vilkar.jfr. strfl. lU9. stk. 
2, og § 57. 

Tabel8.12. Ljjsladelser fra kriminalforsorgens anstalter (excl. KJjbenhavns freng
sler) i 1978, fordelt ef'ter IjjsladeIseshjemmel. 
Persons released from pel/a! institutions ('xc!. Copenhagen prisoJ/s) in } '178, In' 
legal authority. 

MrendfMell K vinderfl1'olllell Index 11974 '" !OO, 

Freng- Href- For- Freng- Href- For- Total 
sell te2 varing' ,el te varing 1974 1975 197 1) 1977 

I i 

Losladt efter endt udstilelse4 
" 1367 3268 31 :!36 490::! IOO 132 CO 134 

Losladt pa prove efter5 

strafl"eloven § 38, stk. 1 ..... ,. 1534 40 1574 !OO 1O~ 9~ !l5 
straffelovens ~ 38. ~tk. 2 ...... 129 2 131 100 I::!::! 13:- 90 
stmfTeloven~ § 40. stk. 6 ...... - - - - - - -
Udskrevetpaprovefm forvaring 
efter" strafTelovens § n ....... 7 - 7 - - - -
Bentldet1 .. , ................ , 5 - - - 5 - - - -
Total 3035 3268 ., 73 :!36 - 6619 100 117 105 lOY .............. ' ........ i 

I) Impri.\Ol/m('l/t. 
2) Le/lh.1I imprisonlllellt. 
3) Det(,lIIioll (indeterlllinatel. 
4) Re/ea,led c(tter expiratioll (~i the Sel1tell(,(" 
5) Released 011 parole in {'III'.III<III('(' (1fst'('tiolls 38 (I) tllld (:! I IIlId 40 10} ot'dlt' j)tll/i.li; Criminal C, ,d,'. 
6) Rdc(/~('d 011 ptlro/e .hom deten/ioll. 
7) Pardolled. 
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I medfpr af justitsministeriets cirkulrere 
nr. 112 af 25/6 1975 er anstalterne be
myndiget til at trreffe afg~relse i sager 
om l~sladelse pi\ prove i henhold til 
strfl. § 38, stk. 1, for sil vidt angilr ind
satte, der udst~r straf affrengsel i under 
5ilr. For indsatte, der udstilr frengsel i 5 
fir og derover, trreffes afglilrelsen af ju
stitsministeriet, der ogsft har kompe
tencen med hensyn til llilsladelse pll 
pr~ve i henhold til strfl. § 38, stk. 2. 
I 1978 blev 1574 l~sladt pfi pr~ve fra 
anstalteme efter 2/3-reglen, medens 131 
blev l~sladt efter halvtidsreglen. Se ta
bel 8.12. 

132 indsatte fik nregtet 1(;sladelse, uan
set at de opfyldte de tidsmressige betin
geiser efter § 38, stk. 1, medens 19 ikke 
pnskede at bIive prrJvel~sladt. Se tabel 
8.13. 
SMremt den prpvel~sladte begar ny 
kriminalitet i perioden, trreffer dom
stolene afgprelse oro, hvilken sanktion 
der skat fastsrettes for det nye forhold 
og reststraffen, som i medf0r af strfl. 
§ 40, stk. 1 sidestilles med en betinget 
dom. Overtrreder den prpvelps!adte i 
pvrigt de fastsatte vilkilr, trreffes afgp
re!sen af justitsministeriet. 

Tabel 8.13. Indsatte i kriminalforsorgens anstalter (exel. K\1benhavns frengsler), der 
kunne pr~veIfJsIades i 1978, fordeIt efter h~sladelseshjemmel henholdsvis ufsIags
grund. 
Inmates ill penal institutions (excl. Copenhagen prisons) eligible for parole in ]978, 
by legal authority respectively reason of refusal. 

Mrend Kvinder Total 

Prl)vel0sladelse mulig1 

Abs. Pet. Abs. Pet. Abs. Pet. 

Loslad t efter2 

§ 38 stk. 1 (213 tid) ....................... 1534 84,6 40 95,2 1574 84,8 
§ 38 stk. 2 Wz tid) .....•.................. 129 7,1 2 4,8 131 7,1 
§ 40, stk. 6 " . '" ........................ 

Tidsmressige betingelser for prl)velpsladelse 
efter § 38, stk. 1, opfyldt, men Jl)sladelsen 
nregtet af myndighedeme3 ................ 132 7,3 132 7,1 
0nskede ikke selv provel¢sladelse4 ........ 19 1,0 19 1,0 

Total ................................... 1814 100,0 42 100,0 1856 100,0 

1) Eligible for parole. 
2) Released in pursuance of sections 38 0) and (2) and 40 (6) of the Danish Criminal Code. 
3) Refusal of parole. 
4) Inmates /lot lVanting to be released on parole. 

8.5.2. L¢sladelse efter elldt udstaelse 
Som det fremgfir af det foregllende af
snit blev 151 frengselsd~mte i 1978 ikke 
l~sladt pa pr~ve, uanset at de tidsmres-

sige betingelser efter § 38, stk. 1 var 
opfyldt. De pllgreldende blev saIedes 
f~rst l\i1s1adt, efter at hele straffen var 
udstaet. 
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Tilsvarende gjaldt de personer, der efter 
loven s1et ikke har mulighed for at blive 
llilsladt p~ pnlJve. For anstalterne drejer 
det sig dels om 1398 frengselsd~mte, der 
udstod straf i under 5 mdr., dels 3504 
personer, der udstod hreftestraf. 

8.5.3. Benlidlling 
Personer, der er idlilmt straf af frengsel 
pa livstid, kan kun l~slades efter kgl. 
resolution. 
Ben~dning kan endvidere undtagelses-
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vis anvendes, hvis helt ekstraordinrere 
omstrendigheder (fx livstruende syg
dom) g0r Ipsladelse rimelig, og der ikke 
efter reglerne er mulighed for pr0ve-
10s1adelse. I 1978 blev i alt 5 indsatte 
benadet. Hertil kommer en del benad
ninger af personer, der pa fri fod afven
ter strafudstaelse. 
Der henvises til tabel 16.2. (side 150) 
vedr0rende 10s1adelser, benadninger og 
afslag pa pr0ve10sladelse fra de enkelte 
an stalter. 
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9. Srerlige grupper af indsatte 

9.1. Stofbrugere og stoikriminelle 
9.1.1. Sto/brugere i (Installer og ar
resthllse 
Direktoratet for kriminalforsorgen har 
siden 1971, for at holde sig orienteret 
om stofbrugerproblemet og dets ind
virkning pc\ fangesamfundet, medjrevne 
mellemrum foretaget trellinger af stof
brugerne i anstalter og arresthusene. 
Senest har man den 6. september 1978 
foretaget en sc\kaldt censusopg0relse. 
Stofbrugere er i disse trellinger defineret 
som personer, der inden for det sidste 
halve\[ forud for indsrettelsen mere end 
ganske fC\ gange har indtaget et eller fle
re euforiserende stoffer. Da den samme 
definition pc\ en stofbruger har vreret 
anvendt ved alle otte trellinger i pedo
den, skulle der principielt vrere gode 
muligheder for sammenligninger. Men 
man mc\ huske pc\, at for det f0rste er 

oplysningerne indhentet fra mere end et 
halvt hundrede institutioner, det vil sige 
at over halvtreds forskellige personer 
har vreret involveret i trellingen, og for 
det andet indebrerer den praktiske an
vend else af definitionen meget ofte ud-
0velsen af et konkret sk0n, eftersom 
man i institutionerne i langt fra alle til
frelde har de for stofbrugertrellingen 
n!ildvendige eksakte oplysninger om de 
indsatte personer, navnlig for sc\ vidt 
ange\[ varetregtsfrengslede. 
Af tabel 9.1. ses det samlede antal stof
brugere, sc\vel cannabisbrugere som 
brugere af andre Mrdere stoffer, sc\vel 
vanemressige brugere som personer, 
der kun har haft et lejIighedsvist for
brug, fordelt efter anstaltstype og set i 
forhold til det samlede belreg i anstal
terne ved otte censusopg0relser. 

TabeI 9.1. Stofbrugere hen sidden de i kriminalforsorgens anstaIter og arresthusene, 
opgjort 8 gange i period en august 1971- september 1978, fordelt efter anstaItstype. 
Drug addicts in penal institutions and local prisons. 

Lukkede Abne Ks;lben- Total Belreg Procentvis 
anstalter/ anstalterl havns i altl andel 
Closed Opel! frengsler Population stofbrugere 

institutions institutions og arrest- total 
husene 

August 1971 ......... 155 142 278 575 3.528 16 
Maj 1972 ..........•. 152 138 230 520 3.198 17 
Maj 1:'73 .........•.. 150 151 248 549 3.311 17 
Januar 1974 .......... 2Il 183 327 721 3.637 20 
August 1974 ......... 222 183 324 728 3.406 21 
August 1975 ......... 211 110 239 560 3.134 18 
September 1977 ...... 203 91 222 516 2.731 19 
September 1978 .....• 190 106 299 595 2.895 21 
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Trellingen i 1978 viser en mindre stig
ning i det samlede antal stofbrugere i 
forhold til 1977. Stofbrugertallet har. 
nar det relateres til belregget. vreret 
stort set urendret siden 1974. 
Som indikator for det, man kunne kalde 
stofbrugernes belastningsgrad er op
stillet fire mM, der gor det muligt at 
samruenligne rued de tidligere trellinger: 
1) sprojteanvendelse, 2) brug af andre 
stoffer end cannabis, eventuelt kombi
neret rued et cannabisforbrug, 3} vane-

mressigt stofforbrug. uanset arten af 
stoffet og 4) vanemressigt forbrug at' an
dre stoffer end cannabis, eventuelt 
kombineret med et cannabisforbrug. AI' 
de fire mal er det sidstnrevnte vel det 
ruest relevante, det foreligger imidlertid 
ikke oplyst for ved trellingen i allgu~t 
1975, idet man ved de tidligste t<£llinger 
ikke har indhentet oplysning om 1'01'

brugshyppigheden for cannabis og an
dre stoffer srerskilt. 

Tabel 9.2. Absolut og procentvis antal hardere belastede stoibrugere. hensiddcnde 
j kriminalforsorgens an stalter og arresthusene pa 8 :')pgorelsestidspunkter. opgjort 
efter 4 kriterier. 
Number and percentage (~f hard drug-lis!'!'". 

\ I Sertemhe~S"rh:n August Maj Maj Januar Augu~t I Augm.t 
I 1'f77 I 1'J7 1971 1972 1973 1974 1974 1 1975 

PeLIAh". Pct. !Ah~. 
--,----

Ab~. Pet. Abs. Pet.. Ahs. Pd. Abs. Pct. Ah,. Pel. L\b,. I 
-L~ 

, - ~ ~ ~ , 
1. SprOJteanvendelse1 ... 301 :-:! 300 58 369 (,7 503 ,0 5:!2 ,2 3.~ 68 351 6X 31.)9 h-

2. Andre stoffer end can-
nabis (+ evt. cannabisl2 • 437 76 398 77 443 81 

3. Vanem::essigt 
forbrug3 . ~ ......... .... 419 73 374 72 449 Ie 

4. Vanem::essigt forbrug 
af andre stoffer end can-
nabis (+ evt. cannabis)~ .... 

Total .................. 575 520 549 

1) inJections applied. 
:!) Other dmgs than IllIshisll. 
3) Habitual abuse. 
4) Habitual abuse C!r other drllRs thall hmhish. 

Det er de lukkede anstalter og i srerde
leshed Nyborg og Ringe samt Koben
havns f<£ngsler, del' hal' de hojeste stof
brugertal set i forhold til belregningen: 
saledes er henholdsvis 32, 27 og 28 pro
cent af belregget i de pflgreldende an
stalter ved den seneste treHing i septem
ber 1978 kategoriseret som vanemressi-
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574 SO 580 80 452 81 .. W1 -x 4 .. ;·1 

5111 78 567 ~8 472 84 39:'1 71> ..)-~ 
' . 

378 68 301 5f( 354 

721 728 560 511> 59" 

ge brugere af andre stoffer end canna
bis. 
I tab.l 9.3. er stofbmgernes aldersfor
deling ved samtlige otte trellinger op
gjmt. Det fremgar af tabellen. at stof
brugerne i frengsleme er blevet stadigt 
<£ldre, en tendens. der er fort sat ved den 
seneste undersogelse. 
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Slojbrugerne i anstaller og arresthllse bUver stadigt teldre: Mens kU1l25% af stojbrugeme i begyndelsen 
af 1974 var 25 ar eller derol'er, I/dg¢r denlle aldersgrllppe Ill/55%. Opholdsstue i slatsftellgslet i Ringe. 

TabeI9.3. Stotbrugere hensiddeude i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene 
pa 8 opg~relsestidspunkter, absolut og procentvis fordelt efter alder. 
Drug addicts, by age. 

August 
1971 

Abs. Pet. 

15-17 ~r . .. . .. 47 
18-20 ~r . . . . .. 226 
21-24 ~r ...... 201 
25-39 ~r ...... 91 
40 ~r og 
derover ...... 10 
Uoplyst ...... -

Total ......... 575 

8 
39 
35 
16 

2 

100 

Maj 
1972 

Abs. Pet. 

21 4 
198 38 
209 40 
87 17 

5 

520 100 

Maj Januar 
1973 1974 

Abs. Pet. Abs. Pet. 

16 3 15 2 
164 30 180 25 
249 45 350 49 
115 21 165 23 

5 11 2 

549 100 721 101 

August August Septembc September 
1974 1975 1977 1978 

Abs. Pet. Abs. Pet. Abs. Pet. Abs. Pet. 

14 2 8 1 2 0 4 1 
159 22 93 17 76 15 64 11 
353 48 284 51 206 40 200 34 
197 27 171 31 226 44 315 53 

5 4 5 1 6 
1 0 6 

728 100 560 101 516 100 595 101 
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9.1.2. Slojbrugere ullder tilsyn af dell 
fde krimina/forsorg 
Samtidig med ta!llingen af stofbrugere i 
anstalter og arresthuse den 6. septem
ber 1978 har den frie kriminalforsorgs 
afdeIinger i mfmedsrapporten til direk
toratet indberettet antaI tilsyn med viI
kar om behandling mod misbrug af nar
kotika eller Iignende stoffer (if. straffe-

Iovens § 57, stk. 1, nr. 4). Det samlede 
antal tilsyn i afdelingeme var den 6. 

.september 1978, 3888, hvoraf 342, sva
rende til 8,8 procent, var med narkoti
kavilkar, hvilket vii sige vilkar om ikke 
at indtage narkotiske stoffer og om 
eventuelt at lade sig underkaste lregeligt 
!edet afvcenningsbehandling. I tabe19.4. 
ses antallet aflobende ti!syn i de enkelte 

Tabel 9.4. Antal If)bende tilsyn med narkotikabehandlingsvilkar i den frie krimi
nalforsorgs afdelinger den 6. september 1978. 
NJ/mber of probationers alld parolees under sllpefTisiofl with conditiolls I~r /lfl
ti-drugabllse treatment or the like as at Septl!l1lh('l' 6, 1978. 

Antal 
k1bende 
tilsynl 

I. afd ............................... , " . 113 
2. afd .................................. " 126 
3. ati.!. •........•....•.....•............. 111 
4. afd. .................................. 112 
5. afd. .................................. 113 
6. afd ....................... "........... 112 
7. afd ............................... "" . 134 
7. afd. filial ............................ " 4b 
8. afd. .................................. 101 
9. afd. .................................. 101 
Roskilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
Hillerod ................... " ........ "... 232 
Holbrek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 
i\lborg . ...................... ' ......... ~'27 
Arhus .......................... "....... 451 
Randers ................................ 123 
Holstebro ............... , ........ '" . .. . lIS 
Viborg.................................. 132 
Esbjerg ....... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Kolding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 
Horsens ................. ,............. 74 
Haderslev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;:08 
Fyn ........................ "........... 322 
Nyknbing F. ............................ 181 

Herafmed 
narkotika-

behandling~-
vilkllr2 

16 
29 
25 
13 
17 
16 
23 

::: 
IS 
8 

Hl 
20 
11 
15 
40 
24 

6 
(, 

'7 

-+ 
20 

5 

Narkotika-
behandling~· 

vilkar i 
procent3 

14 
:n 
:::3 
12 
15 
14 
17 
4 

15 
i< .., 
':l 
:; 
7 
9 

20 
1 
:; 
4 
4 

2 
6 
3 

9 21 Bomholm ................. _ .. _._._. '_'_'_' ._,_ .. ____ 43 ____________ _ 

Total................................... 3888 342 9 

Il Toralllllmb('/' (!( (!{klldas b('ill,~' ,\/If'cn"iscd. 
2) l!Cl'(!( lI'i(I1 ('ollditiollS (!( llmi-d/"llgabus(' (rca(l1Icnt. 
3) Pcr ('('lit. 
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afdelinger den 6. september 1978 med 
angiveise af antallet af tilsyn med nar
kotikabehandIingsvilkftr, i absolutte tal 
og i procent af antal tilsyn i alt. 

9.1.3. Stojkriminelle ikke-brugere 
I forbindelse med trelIingen af stofbru
gere i anstalter og arresthuse den 6. 
september 1978, blev der foretaget en 
trelling af sakaldte stofkriminelle ik
ke-brugere, det viI sige personer indsat 
pa grund af stofkriminalitet uden selv at 
vrere stofbrugere. Antallet af disse stof-

kriminelle ikke-brugere var den 6. sep
tember 1978. 135. svarende til 4,7 pro
cent af totalbelregget i kriminalforsor
gens an stalter og arresthuse. 
Tabel 9.5. viser de stofkriminelle ik
ke-brugeres fordeling efter nationalitet 
og alder. 
Blandt de stofkriminelle ikke-brugere er 
karakteristisk henved halvdelen af 
fremmed nationalitet. Til sammenJig
ning kan oplyses, at af s~ofbrugerne har 
kun knap 4 procent ikke dansk indf0ds
ret. 

Tabel 9.5. Stofkriminelle ikke-brugere, hensiddende i kriminalforsorgens anstaIter 
og arresthuse pro 6. september 1978, fordelt efter nationalitet og alder. 

Under 25-29 
25 ar l'lr 

Danmark .................. 15 21 
0vrige Europa ............. 1 5 
Andre nationer ............. 6 13 

Total Abs. ............... 22 39 
Pet. .............. 16 29 

9.2. Udenlandske indsatte, der skal ud
vises efter strafudstaelse 
Udvikling~n i det intern at ion ale sam
kvem har i de senere iiI' medf0rt, at et 
stigende antal forbrydelser begas af 
udlrendinge. Dette har yderligere sat 
udlrendingenes afsoningsproblemer i 
relief og givet anledning til forskellige 
overvejelser om ivrerksrettelse afforan
staltninger for at afb0de srerlige uheldi
ge virkninger, strafudstaeisen kan inde
brere for denne gruppe indsattes ved
kommende. 

Klientelets art 
Af en unders0gelse af 93 udlrendinge, 
der den 12. september 1977 afsonede 
straf i danske frengsler, fremgar, at 50% 

Kriminalforsorgen 6 

30--39 40 ar og Uoplyst I Total 
l'lr derover 

lAbS. Pet. 

25 10 71 53 
8 3 17 13 

19 8 47 35 

52 21 135 
39 16 101 

af de indsatte, unders0gelsen omfatte
de, var dpmt for overtrredelse af narko
tikalovgivningen og ca. 32% for bedgeI
seskriminalitet, berunder ca. 13% for 
n'lveri. 
61% bavde straffetider pa under 5 ar, 
mens 39% afsonede over 51'trS frengsel. I 
materialet var reprresenteret indsatte 
fra ialt 33 nationer, bovedsagelig fra Pa
kistan, Tyrkiet og Italien. 
31% havde arbejde eller opholdstiIla
deise ved indsrettelsen, mens ca. 69% 
var uden en sttdan tilknytning. For ind
satte, der var d0mt for overtrredelse af 
narkotikalovgivningen, udgjorde pro
centerne henholdsvis ca. 34 og 66%, for 
berigelseskriminelle ca. 28 og 72%. 

81 



SlRrlige afsoningsvilklirj'or IIdhendinge 
Udlrendinge, der skal udvises. afsoner 
efter direktoratets praksis hele deres 
straf i lukket anstalt, mens danske 
domfreldte normalt anbringes i aben 
anstalt eHer jrevnligt overfpre,> til en sa
dan efter nogen tids ophold i lukket an
stalL 
Indtil for nylig har udlrendinge pa grund 
af risikoen for, at de skal unddrage sig 
~trafudstttelsen, kun i et meget begrren
set omfang opnaet tilladelse til udgang. 
Uanset den forspgsvise lempelse i ud
gangspraksis, der er gennemf0rt ved di
rektoratets skrivelse af 9. januar 1978 
(jfr. nrermere nedenfor), rna det anta
ges, at der fortsat kun i ret beskedent 
omfang vil kunne gives udgangstilladel
se til udlrendinge, hvilket bl.a. vii af
skrere dem fra undervisning og besk[ef
tigelse lldenfor anstalten. Udhendinge 
viI saIedes typisk vrere llndergivet en 
uatbrlldt frihedsbewvelse som - udover 
at vrere en belastning i sig seIv - vii 
kunne forringe deres muligheder for at 
genoptage Dormallevevis dter strafulI
stiielsen. 
Herudover moder udlrendinge srerlige 
problemer, sam er affl,.,dt af sprogvan
skeligheder. En stor del af de uden
landske indsatte behersker ikke dansk
eller et af hovedsprogene - blot nogen
lunde tilfredsstillende. Deres mulighe
del' for at holde sig orienteret om om
verdenen genner, rledierne lTV. radio, 
avis m.m.J kan endvidere v,ere meget 
hegrrensede. Udlrendinge vii ofte have 
svrert ved at forstfi og meddele sig til 
anstaltspersonalet, hvilket hl.a. kan 
forringe deres mulighederfor at modta
ge mermere iilstruktion og oplrering i en 
si'ldan grad. at de ikke vii k.unne tilhydes 
rimelige beskreftigelses- eHer uddannel
scsmuligheder i anstalten. Herved 1'or-
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ringes h1.a. deres adgang til indtjening 
under strafudsHlelsen. 
Ophold i danske frengsier kan crfa
ringsm:.essigt endelig give anlcdning til 
en rrekke kulturelt hetingede pwhlemer 
dels af praktisk dels af mere uhandgri
belig karakter (kostproblemer. mung
lcnde mulighedcr for religion:-,udovd"l? 
m.v.l. 

lEnd!'!'dc r('.del' 0':: pra/...li.1 
I 1964 blev del' gennemf~)rt en to.: lie, 
nordisk ordning tIO\ nr. 214 af 31. m:!) 
1963 om samarbejde med Finland. b
land, Norge og Sverige <lngaende full!
byrdelse af straf m. v.) hv~)retkr fri
hedsstraf palagt i et nnrdi"k lam! under 
visse betingelser kan fllidbyrde .... i ct ,;to 

de oHige nordiske Jande. I 197111:1 lh;r 
ved lov nr. 522 af D. dt'cember i970 
skaht mlllighed for oved'orsel at' '-lr"J
fllldhy rdelsen til jamie, som tiltr;l'tkr 
den europreiske konvcntilm iJ!11 strafft:
dommes internationale reh'.irkning~r. 
Reglerne har imidlertid imi!il vidert: klln 
haft overordentlig hegr~t'nset prakti"k 
betydning. Se na:rmt:re afsnil 4.3. t "ill"" 
33). 
Blandt 'lndd af Jenne grunt! er del' \ ed 
direktnratets skrivc.be at' I). janu<lr I ',l"'l\ 
til kriminalforsorgens anstalter llf! puii
tiet {ihnet mlllighed for. at der fOl'sIJg'>

vis sker en lempdse af hidtidig prabi-. 
med henhlik P'\ efter ell Ill)je \ lll'dering i 
de enkelte tilfa.:lde at give udla~nJil1gt: 
tillaJelse til udgang med ledsager \ ed 
besog hos mere pawremk her i Ian de! , 
Del' foreligger enJnll ikke opg,Heber. 
der kan beiyse l)mfanget at" udgangstil
ladelser efter denne prakskcndring. 
Den 9. marts 1978 nedsatte justitsmini
steriet en arbejJsgruppe, lit'r skulk 
fh;'fl1kllmme met! indsti11ing veJwrende 
mulighederne for fremrykket lo-.laddse 



Udftl'ndil1ge. der skol ucMses. oJsoner slraj/en i lukke/ alls/alt og /wr typisk sterligt \'CI/Iskelige l({so
ningsbetil1gelser. Til genf!,leld I'il denne gmppe 1111 som regel kllllne opntl Pf'fwl'lf)slac/e/se tiC/ligere C'I/(I 
andre inc/sallC'. S1atsJa'ngslC'1 i Horsel/s. 
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af udenlandske indsatte, der efter ud
st~else af straf skal udvises. 
Arbejdsgruppen afgav i august 1978 
indstilling om, at den srerlige belastning, 
som strafudst~elsen indebrerer for ud
lrendingenes vedkommende, s0ges 
modvirket eller kompenseret ved, at der 
gennemf0res en vis afkortning af straf
afsoningen. Arbejdsgruppen anbefale
de en generel ordning, hvorefter prp
velpsladelsestidspllnktet for llden
landske indsatte, der skal udvises, bli
ver fremrykket med 30 dage for hvert ar 
af den idomte straf, s~Iedes at llden
Iandske indsatte, de'!" kan Ioslades efter 
udstilelse af 2/3 af straffetiden, i stedet 
bliver losladt, nilr 7/12 af straffen er ud
st~et. 

Ved justitsministeriets cirkllirereskri
velse af6. september 1978 am losladelse 
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pll prpve af udenlandske indsatte, der 
efter udstaelse af straf skal udvises, er 
fastsat regier i overensstemmelse med 
arbejdsgruppens indstilling. 
Ved direktoratet for kriminalforsorgens 
cirkulrere af 2. januar 1979 om anbrin
gelse af personer, der er idomt frihed,,
straf eller forvaring, er del' fastsat reg
ier, hvorefter lldenlandske inJsatte, del' 
skaI udvises efter strafudstaelsen - i 
modsretning til tidligere, hvor denne 
kategori start set blev anbragt i stah
frengslet i VridsloseIille - som udgangs
punkt anbringes efter samme retning"
linier som danske afsonere, d. v .s. efter 
bopreIsmressige kriterier. Har udl<rn
dingene ikke en siidan tilknytning til 
landet, anbringes de i statsfrengslet i 
Nyborg eller statsfrengslet i Horsens. 
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10. Bygningsvresen og beskreftigelse 

10.1. Bygningsvresen 
Ved Statsfrengslet i Horsens er i 1978 
etableret et TV - og mikrob01geover
v~gningsanlreg, hvortil der er anvendt 
ca. 875.000 kr. Endvidere er arbejdet 
med flytning af sygeafdelingen samt 

etablering af lokaliteter til autonome 
enheder p~begyndt, og der er anvendt 
ca. 400.000 kr. til disse arbejder. 
Opf~relsen af den nye snedkeribygning, 
der p~begyndtes i 1976, er fortsat, og 
arbejdet p~regnes frerdiggjort i 1979. 

11 !! Ved stalsja!l1gslet i Harsens ble\' deri 1971' ~Iableret el TV- og mikrobli!geoverwigningsllnla!g. Scldal1ne 
Ii (llliteg jindes deslIden i statsjtengslerne i Vridsh,selille og Ringe. 
,i Billedet erfra statsjtellgsfel i Vridsfoselilfe. 
il 
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Hovedistandsrettelsesarbejderne pa be
lregningsafdelingerne i Statsfrengslet ved 
HorserOd er fortsat, sMedes at arbejdet 
pei afdeling 15 er afsluttet. hvorefter 
ombygningen af afdeling 14 samt 
istandsrettclse af afdeling 31 er pabe
gyndt. Til de pagreldende arbejder er 
der i 1978 anvendt ca. 800.000 kr. Der
udover er statsfrengslets vandforsy
ningsnet rendret, og i forbindelse med 
nedireggelsen af statsfrengslets eget 
vandvrerk tiIsJuttet den offelitlige 
vandforsynlng. Udgiften hertH har i 
1978 vreret ca. 200.000 kr. 
Moderniseringen af afdeling F. ptl 
Statsfrengslet ved Sdr. Omme er pabe
gyndt i 1978, hvor der er atboldt udgifter 
for ca. 250.000 kr. Arbejdet forventes 
frerdig i. lobet af 1980. 
Pa statsfrengslerne i VridsloseliIIe og pa 
Kragskovhede er gennemfort forske!li
ge brandsikringsforanstaltninger til et 
samlet belob af ca. 400.000 kr. 
Ved arresthuse er i 1978 udfart forskeJ
lige ombygnings- og istandsrettelsesar
bejder - herunder indretning af deten
tionscel' 'r. tagudbedringer. kokken
moderniseringer m. v. til et samlet belob 
af ca. 700.000 kr. Hertil kommer almin
delige bygningsvediigeholdelsesarbej
der og istandsrettelser til et belob af ca. 1 
mio. kr. 
Den pabegyndte udflytning af krimi
nalforsorgen i frihed era centralkontoret 
til distriktskontorer i det Storkoben
havnske omrllde samt etablering af et 
an tal kontore' i provinsen. er fortsat i 
1978. hvor der er anvendt ca. 500.000 
kr. til formfilet. Etableringen af de 
planlagte distrikts- og afdelingskontorer 
forventes afsluttet i 1979. 
I henhold tilloven om energibesparende 
foranstaltninger hal' kriminalforsorgen i 
1978 gennemfort et an tal arbejder savel i 
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anstalterne som i arresthusene til et 
samlet belob af ca. 3,6 mia. kr. 

10.2. Beskreft'gelse 
JO.2.1. nrksofl//rcd('fl final/.Il/ref 
1977/78 i a/mil/{/elig/zed 
I finanS[lret 1977;78 har de indsatte rra:
steret ca. 2.1 mia. arbejdstimer ved 
produktionsfagene. hvilket er urendret i 
forhold til 1976/77. 
Beskreftigelsen ved produktiomfagene 
- herunder jordbrugssektoren - udgtlr i 
fmansiIret 1977/78 ca. 33'/; afdet totalc 
beireg, hvilket cr et fald pa ca. 6'j i 
forhold til aret for. 
Arbejdsopgaverne, der indgar i de ind
sattes beskreftigelse. kommer for den 
overvejende deb vedkommende fra 
statsinstitutianer. Lonarbejde for pri
vate entreprenorer udgor fortsat under 
lOr;;( af omsretningsbelobet. Lonarbejde 
af denne art udfores hovedsageligt i ar
resthusene og p{t Kobenhavns Fa:ng
sler. hvor del' kun i begnenset omfang 
kan ivrerlc'Irettes frellesskabs-besk.cfti
gelse som fo]ge af de s,erlige forhol<1 
omkring varetregtsklientelet. 
Samarbejdet med Landbohojskolen. de 
statslige forsogsstationer og Plantepa
tologisk Institut er fortsat. selv om cn 
begrrensning i Landbohojskolens bevil
linger til forsogsarbejde har medti,~rt en 
nedtrapning af forsog!'.virksomheden i 
ukt med afslutningen af igangva'rende 
forsogsserier. 
Specialarbejderkursusvirksomheden i 
kriffiinalforsorgens e:ret regie er tilpas
set de forhold. del' i forbindelse meJ 
udgangsordningerne ha.r mlliiggjort. at 
indsatte deltager i specialarbejderkur
ser og andre kurser uden for kriminal
forsorgens omrilde. Statsnengslet pH 
Kragskovhede hdr gennemfort 
chauffor- og motorkllrser. mellens del' 
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pft optagelseshjemmet og specialarbej
derskolen »Assersbjijlgftrd« kun er gen
nemf(2)rt enkelte kurser som f(2)lge af in
stitutionens lukning i 1978. Pft Stats
frengslet i Nyborg fortsretter specialar
bejderkurserne indenfor de jernindu
strielle omrftder med svejsekurser, 
drejekurser og andre jernindustrielle 
kurser. 
I tinansaret 1977/78 er der ku n aflagt en 
svendeprljve (nnaskinarbejder). De se
nere ars nedgang i antallet af aflagte 
pr(2)ver betyder imidlertid ikke, at lrer
lingeuddannelsen er indstillet i samme 
ornfang som svendeprljveantallet kunne 
give indtryk af. Det er stadig muligt at 
fortsrette en eventuel afbrudt lrerlinge
uddannelse i afsoningsperioden, idet et 
stort antal af kriminalforsorgens ar
bejdsomrftder fortsat er godkendt som 
uddannelsessteder for lrerlinge/EFG
elever. 
Uddannelsesprogrammet for vrerkrne
strene har omfattet 2 kurser for k(2)k
kenpersonalet samt 1 vrerkmester
grundkursus. Derudover har der vreret 
afuoldt et rn(2)de for krirninalforsorgens 
rnaskinrnestre og ledere af de tekniske 
anlreg samt et rn(2)de for de ledende byg
ningsvrerkmestre. Endvidere har land
brugs- og gartnerivre1'krnestrene vreret 
samiet til et I-dags fabligt m(2)de. 
Kursusvirksomheden for anstalternes 
sikkerhedsreprresentanter er forts at 
rned afuoideise af et antal sikkerheds
kurser - sakaldte § 9-kurser - i sarnar
bejde rned arbejdsmilj\/lfondet. Disse 
kurser vi! blive fortsat i overensstem
melse med arbejdsmiljY.llovgivningen. 
Udover den nrevnte kursusvirksomhed 
har et antal vrerkmestre deltaget i fagli
ge kurser og uddannelser arrangeret af 
de teknologiske institutter, Iigesom 
vrerkmestre har deltaget i grundkurser 

m. v. afuoldt af kriminalforsorgens per
sonaleskole. 
Byggeaktiviteten inden for beskreftigel
sesafsnittet hal' vreret begrrenset som 
f0lge af den bevillingsmressige situation 
og har i det vresentlige indskrrenket sig 
til gennemf(2)relse af njijdvendige vedIi
geholdelsesarbejder og mindre forbed
ringer i vrerkstedsiokaliteterne. Af lidt 
stljrre arbejder kan nrevnes, at der til 
snedkeriet pft Anstalten ved Herstedve
ster er iridrettet et pause- og lagerrum, 
Iigesom der ved snedkeriet i Statsfreng
slet i Ringe er gennemf(2)rt mindre om
bygningsarbejder, der efter ibrugtagel
sen har vist sig n(2)dvendige for at opnft 
en mere hensigtsmressig vrerkstedsind
retning. Derudover er der ved arresthu
set i Odense i en tilbygning etableret et 
lager, der har betydet en forbedring af 
forholdene for beskreftigelsen ved dette 
arresthus. 

10.2.2. Besk(eftigelsesfordeling "ed 
an stalter og arresthuse 
Den 1. april 1977 hensad 2050 personer i 
kriminalforsorgens an stalter. Heraf var 
1273 beskreftiget ved produktion eller 
0konomiarbejde, 311 deltog i undervis
ning, medens 466 ikke var i arbejde pft 
grund afsygdom, orlov m.v. Pr. 1. april 
1978erdetilsvarendetal2124, 1239, 't90 
og 595. 
I tabel 10.1. vises beskreftigeJsen af cle 
indsatte opdelt i 11 hovedgrurper. 
Belregsstigningen pft 74 indsatte -4% - i 
forhold til ftret forud markerer sig ved 
en stigning i antallet afindsatte, derikke 
er i arbejde (hovedgruppe 11) rned 129 
indsatte elle1' en stigning pft 28% i fo1'
hold til ftret f0r. Stigningen pa dette om
rMe kan heof0res til en nresten tilsva
rende belregsstigning pft K0benhavns 
Frengsler. Det skal i den forbindelse 
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bemrerkes, at opg\ilrelsen pr. 1. april 
1977 omfatter pilskeperioden, hvor 
belregget traditionelt er lavere end pa en 
normal opg0relsesdag. 
lndenfor de egentlige produktions
vrerksteder (hovedgruppe 1-6) og om
rMet »anden beskreftigelse« (hoved
gruppe 7-8) er beskreftigelsen start set 
mendret. 

Ved 0konomiomradet er beskreftigelsen 
faidet med 42 indsatte eller 8% og for 
undervisningsomradet er der en ned
gang pa 21 indsatte svarende til en ned
gang pa ca. 7t;1c. Undervisningsomradet 
beskreftiger saledes pr. 1. april 1978 
14% af de indsatte ved de pi'tgreldende 
institutioner med dagundervisning. 

Tabel 10.1. De indsattes fordeling ved faggrupper inden for h.riminalforsorgl.'Ds 
anstalter. 
EmploYlIlellt (~r inmates distrihuted hy illdustry tradcI etc. ill ['l'lla! il/.lti!lllioJi.L 

1. Jem- og metalindustri (smede- og maskin\'xrksted. gllJ1leri og: 
pladevrerkstedlfMctal imillsf(T .........•........••................. 

2. Beklredningsindustri (skrrederi. syv,erksled. skomageri og ... l,keril i 

Clothing il/dUMr:y •........................................... , .. , 
3. Tekstilindustri (bomulds- og horlxrreds\'x\'eriljll'xlil!' ilhllls!l:r ....... . 

4. Trreindustri (mobelindu~tri og tr..cvareproduktionljWood il/dulln' ..... . 
5. Grafisk industri (trykkeri. bogbinderi og kuvertmageril/Graphic illdliSliT 

6. Anden industri lb0rstenbinderi. ,ade!- og sejlmageri. ml1belpoistring og 
eJementfabrik)/~'lIrioll'\ im/ultril's .............................. . 

7. Andeo b\~~kreftigelse bmitarbejder. nyttiggorelsesarbejder. hlinJe~krift. 
klemmem·bejde. skovarbejde m.v.l/Otlrc!' (leU/pari(lJ1.l ........ . 

8. Jordbrug (Iaodbrug. gartneri og kulliveringsarbejde)(A.griCilltul'( 

9. Okollomiarbejder {rengl)ring. depot. tekniske installationer. 
forplejning m.\'.)/JluilllC!umcc 11'01'1. .......................... . 

Pr. lA. 
19"'7 

250 
IR6 

40 

77 

31 

76l 769 

512 ·+70 ------------------1:m 12':;9 
10. Undervisning/Educati<lll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................. ~ Ii 240 
11. Reservl:\syge. mill\'. eget arbejde m.v.l!Rn,ne(ili.iuIl'C. "It'll ",Ni. '/.".! 2050 2124 

Total ........ , ........................................ . 2050 
-----------~-----~---------~ .. ~-.-~-.--
De iodsattes fordeJing pit de enkelte anstalter, hesk..cftigelsesomr:!der ti'emgar af tapel 111.16. silk 165. 

ArrestllllsellC i prorhz.H'1l 
! 1977/78 har arresthusene i gennemsnit 
beskreftiget 612 indsatte, hvilket er en 
stigning pi'! 102 indsatte i forhold til 
1976/77. 
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Beskrettigelsen fordekr sig pa de for
skellige hovedgrupper som ant\m i tabel 
10.2. 
Ved arresthusene er ialt pncsteret 
837.000 arbe,idstimer \Cd udfmelse af 



l~narbejde for private, hvilket er en 
stigningpa 10,6% svarende til ca. 80.000 
arbejdstimer. Tilgangen af arbejdsop
gayer har stort set vreret tilfred<;stillen
de med tilgang af mere varierede ar
bejdsopgaver. Variationen er dog fort
sat ikke sa stor, som det kunne ;;>nskes. 

Tabel 10.2. BeskreftigeIsesfordeling 
arresthusene i 1977/78. 

0kol!omiarbejde ............... . 
Kokosarbejde ................. . 
Papir- og kartonnagearbejde ..... . 
Klemmer ..................... . 
Diverse mindre arbejder ........ . 
Undervisning .................. . 
Eget arbejde .................. . 

167 indsatte 
6 indsatte 

169 indsatte 
50 indsatte 

168 indsatte 
4 indsatte 

48 indsatte 

612 indsatte 

10.2.3. Drijts(?kollomi 
Vareomsretningen yed de indsattes 
produktion beI0ber sig i 1977/78 til55,1 
mio. kr., hvilket er en stigning pa 9,4 
mio. kr. Det regnskabsmressige over
skud er efter fradrag af driftsomkost
ninger (incl. forrentning og afskrivning 
pa 2,1 mio. kr.) 4,7 mio. kr., eller en 
forbedring af nettoresultatet pa 4,4 mio. 
kr. 
Driftsresultatets forbedring hidr0rer fra 
vrerkstedsdriften, hYor gunstige pro
duktionsmressige og afsretningsmressi
ge forhold har medf!!)rt et driftsoverskud 
pa 2,8 mio. kr. Jordbrugsdriftens netto
resultat er ligeledes pa baggrund &f de 
srerlige forhold omkring prisudYiklin
gen og avIens storrelse forbedret, sale
des at der fremkommer et overskud pa 
0,6 mio. kr. Arresthusenes driftsresuI
tat viser en mindre fremgang pa ca. 0,2 
mio. kr. 

Tabel 10.3. Sammendrag af driftsregnskab for vrerkstedsdriften, jordbruget og ar
restvresenet i finansaret 1977/78. 
Summary of the lI'orking lIccolllltsjor the workshops lind agriculture ojthe State 
prisons alld tlte productio/l of the local prisonsfor the finallcial year 1977/78 ill d.!.;r. 

V rerkstedsdriften/WorksllOps ...............•.. 
Jordbruget/Agricu[llIre ....................... . 
!'rresthusene/Productioll of local prisons ...... . 

I alt/Total ............................•...... 

V cerkstedsdriften 
Omsretningen ved vrerkstedsdriften er i 
1977/7839,9 mio. kr. og driftsudgifterne 
incl. forrentning og afskrivning pa 37 
mio. kr., saledes at nettoresultatet bIi
ver et driftsoverskud pa 2,8 mio. kr. I 
forhold til foregaende finansar er det en 
indtregtsmressig forbedring pa 7,1 mio. 

Indtregt! 
Incomes 

39.851.647 
11.840.412 
3.385.158 

55.077.217 

37.007.248 
11.261.758 
2.137.751 

50.406.757 

Nettoresultat/ 
Working results 

2.844.399 
578.654 

1.247.407 

4.670.460 

kr. og en stigning i driftsomkostninger
ne pa ca. 3,9 mio. kr. NeHoresultatet i 
1977/78 er saledes forbedret med ca. 3,1 
mio. kr. 
V rerkstedsdriftens omsretning i 1977/78 
har i srerlig grad vreret prreget af afsIut
.l1ingen af en fierarig specialordre pa 
postsrekke, hvilket har givet sig udtryk 
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2 prod/lktitlllsJilg - \'/l'\'eri og ,wddmlll{eri - hal' i /977.17X ptl gl'l/l/d a( ell "{,ecialol'dr.' Ih{li {'II ,,1,;,,1':
llillg,lli'('mgllll~ Pt! .j,t) mi", kl', i .Ii/I'lluid til /ltCt}ill', ~'a'\'{'l'i i ,I!a!,,(il'ng,,/I'I I'll Kl'lii:,\/,o\'fl,dc, 

i, at 2 produktionsfag (sadelmageri og 
vreveri) der i srerlig grad har vreret in
volveret i de nne ordreafvikliug samlet 
ha;' haft en omsretningsfremgang ptt 4.6 
mia, kr. i forhold til 1976/77. Herudover 
er der en omsa~tningsfremgang ved ml)
belproduktionen pa ca. 2.2 min. kr. 
Udover de forannrevnte f'orskydninger i 
omsretningsbelobene er der for de ovri
ge fags og vrerksteders vedkommende 
tale om relativt mindre bevregelser 
overvejcnde i positiv retning. Efter or
ha~velse af prisstoploven pro 2R. februar 
1977 er del' gennemfort regulering:!f af 
ufsretningspriserne i l)verensstemmelse 
med udviklingen i omkostning-;niveau-
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et. og denne regulering har naturligt 
medvirket til forbedringen ,If driftsre
sultutet i finansuret 1977 n'cl. 
Produktionsomkostningerne ved va.~rh
stedsdriften er i 1977j7l-l steget med 3.9 
mio. kr. i forhold til det foregaende fi
nanstlr. Omkostningsstigningen ~amler 
sig udelukhende omkring de \ aria~\(' 
omkl)stninger. der L1mnltter materialer 
til produktion. arbejdsrenge, vcdlige
hl)ldebe af matcriel og andre variable 
udgifter. De fa~te produktionSlHnhost
ninger. der omfatter persl)nalelnn. byg
geomkostninger samt forrentning og af
skrivning viser derimod et mindre raId. 
Udviklingcn i omkostningerne for ~k 
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enkelte fagomrader og vrerksteder flZll
ger stort set udviklingen i omsretningen, 
idet der dog for savel sadelmageri som 
vreveri er tale om en afdrempning set i 
relation til omsretningsstigningerne. 
For snedkeriernes vedkommende er der 
ligeledes tale om begrrensede udgifts
stigninger i forhold til omsretningsfor
bedringen, saledes at der for dette fags 
vedkommende er tale om dels bedre af
regningspriser, dels bedre res source
udnyttelse. 
Antallet af arbejdstimer ved vrerksteds
driften udgpr i 1977/78 908.000 timer, 
hvilket er et fald pa 11% i forhold til det 
foregaende ar. 

Hovedposterne i vrerkstedsdriftens 
regnskab for 1977/78 er flZllgende: 

Salgsvrerdi af producerede yarer ..... 
R1I.stoffer m.v .•.................... 
Arbejdspenge ..................... . 
Personaleudgifter ................. .. 
Andre indirekte udgifter ........•.•. 
Forrentning og afskrivning .•........ 
Balance .....•.....•............... 

lordbrugsfagelle 

1.000 kr. 

39.851 
24.059 
2.690 
5.730 
3.137 
1.391 
2.844 

:::"'andbrugenes omsretning er i 1977/78 
pa 9,8 mio. kr., hvilket er en stigning pa 
1,7 mia. kr. i forhald til 1976/77. Om
sretningsfremgangen skyldes for det 

I! LalldbrugsdriJlen had 1977/78 givel 1'1 m'erskud Pil Cll. J mia. kr. Slaid i sflllsja!ngs/ell'eci Sdr. Omme. 
1 t 
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fYlrste, at drifts~r~t var usredvanligt godt 
for landbrugene s~vel prismressigt som 
udbyttemressigt, men for det andet mf! 
ogs~ i bed0mmelsen indga, at 1976/77 
var et d~rligere ~r end tidligere. Land
brugsdriftens omkostninger er steget 
med ca. 0,5 mio. kr., ogden begrrensede 
omkostningsstigning i forhold til om
sretningsfremE:angen har rendret netto
resultatet fra et mindre underskud i 
1976/77 til et overskud pa 1,0 mio. kr. i 
1977/78. 
Omkostningsstigningen fordeler sig li
geligt mellem de variable omkostninger 
og de faste omkostninger. For de vari
able omkostninger falder stigningen p<'l 
materialer til produktion samt arbejds
penge, medens stigningen indenfor de 
faste omkostninger ber0rer personale
hm samt forrentning og afskrivning. 
Gartneriernes omsretning i 1977/78 er p<'l 
ca. 2 mio. kr., hvilket er et fald pa 0,2 
mio. kr. i forhold til det foregaende fi
nansar. Driftsomkostningeme ved 
gartneriproduktionen er urendret ca. 2.5 
mio. kr., saledes at nettoresultatet af 
driften i 1977/78 er blevet forringet med 
0,2 mio. kr. til et underskud pa Cf' .• 0,5 
mio. kr. Der er ikke srerlige udsving ide 
variable eHer faste omkostninger, og de 
enkelte lldgiftsposter varierer nogle f~t 
tllsindc kroner i forhold til udgiftsforde
lingen i 1976/77. 
Jordbrllgsarbejdet omfatter 322.000 ar
bejdstimer. hviIket er en stigning p{13(~ 
i forhoid til 1976/77 . Jordbrugsomriidets 
timetal fordeler sig med 233.000 timer 

inden for lamlbruget, hvilket er en stig
ning ptt 19.000 timer eller 97c. Gartneri
driften har anvendt 89.000 arbejdsti
mer. hvilket er en nedgang pa 10.000 
timer eller 1 07c . 
Jordbrugenes regnskabsmressige ho
vedposter er f~~lgende: 

1.000 kr. 

Salgsvrerdi af prl)dm:erede varer ..... I I .;>WI 

RastolTer m.v. ..................... .fA:; .. 
Personaleudgifter . . . . . . . . . . 2. q~ I 
Arbejd~penge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.030·\ 
Andre indirekte udgifter ........ 2.104 
Forrentning og atskrivning ........ ':'1'1 
Balance lIandl:>rugl .............. I.i 143 
Balam:e (gartneril .... ........... - 465 

Arrc.\tlzllsCI/£' 
Den beskreftigelsesmre:--;ige situation 
inden for arresthusene er silvel i antal 
arbejdstimer sam i omsretningsbeloh 
forbedret i forho!d til 1976/77. Omsa:t
ningen er steget med ca. 0.7 min. kr. til 
3,4 mio. kr .. og udgifterne er stegd med 
0.5 mio. kr. til 2.l mio. kr .. hvorved 
nettoresultatet er forbedret med 0.2 
mio. kr. og nu udgor 1.2 mio. kr. i 
1977/78. 
Arresthusenes samlede driftsrcgnskab 
vedrorende de indsattes beskreftigelse i 
1977/78 er: 

l.OtH) kr. 

Indta:gt ........................ 33R5 
Arbejd~penge . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .me 
Diver~e omkostninger ............... 5h 
Balance ................ , .......... 1.2.f-



11. Undervisning, fritidsvirksomhed og kirkelig betjening 
i an stalter og arresthuse 

11.1. Undervisning 
Forskningsprojektet omkring uddallnel
sesforsoget "Skadhallge-planen«. 
Som nrevnt i Kriminalforsorgen 1975 og 
1976 startede uddannelsesfors¢get 
(Skadhauge-planen) i 1975 som et for
s0g og f01ges forskningsmressigt i 5 ar 
med henblik pa stadig justering. 
Uddannelsesfors0get adskiller sig fra 
tidligere undervisningsaktiviteter inden 
for kriminalforsorgen blandt andet der
ved, at afsoningstidens anvendelse til 
uddannelse nu kan planlregges allerede i 
arresthuset, at der - sMremt sikker
hedsmressige forhold ikke taler imod -
principielt er adgang til en hvilken som 
heIst uddannelse, og at forsorgen i vid 
udstrrekning tager hensyn til uddannel
ses0nsket ved anstaltsplacering. 
Der er siden 1976 gennemf0rt en rrekke 
unders0gelser til belysning af fors0get 
(se Kriminalforsorgen 1976 og 1977). 
Blandt andet gennemgas i Kriminalfor
sorgen 1977 side 66-70 de vigtigste re
sultater af 3 ars statistikf0ring vedr0-
rende uddannelsessager og uddannel
sesforl0b. 
Det fremgar heraf blandt andet, at der 
nu oprettes uddannelsessag pa 30% af 
dem, der id0mmes ubetinget frengsels
straf, at det i alt overvejende grad er 
indsatte med kun folkeskole og uden 
faglig uddannelse, der benytter sig af 
tilbudet, og at det langt overvejende er 
elementrer undervisning, der modtages 
afuddannelsesfolkene. Hyppigst er det 

specialundervisning, opfriskningskur
ser, forts at almindelig skolegang pa 
8.-10. klasse niveau og specialarbej
derkurser, der 0nskes og gennemfores 
af de indsatte. 
Ca. tre fjerdedele af alle planlagte ud
dannelsesforl0b pabegyndes, og ca. to 
tredjedele af alle pabegyndte uddannel
sesforl0b gennemf0res. 
Imod hensigten er tilvreksten i antallet 
af uddannelsessager f0rst og fremmest 
sket i den lukkede sektor, som tegner 
sig for i alt ca. to tredjedele af alle sager
ne, mens den resterende tredjedel over
vejende er frigangsforl0b fra abent 
frengsel. 
I 1978 gennemf0rtes, ud over den iirlige 
statistiske opgjllrelse, to specielle un
dersjllgelser vedr0rende uddannelses
fors0get, en recidivunders0gelse og en 
interviewunders¢gelse. 

Recidivlllldersogeisen 
Formalet med recidivunders0gelsen er 
at sammenligne kriminelt recidiv blandt 
indsatte, der afsluttede et uddannel
sesforl0b under afsoning, og indsatte, 
der planlagde, men ikke afsluttede det 
planlagte uddannelsesforl¢b. 
U nders¢gelsen omfaUer aile personer 
med uddannelsessager, som er registre
ret i de to f0rste statistikar 
0.4.75-1.3.77), og som var l0sladt in
den 1.2.78. Enkelte djllde og udviste 
m. v. udgar dog af materialet. I alt om
fatter unders0gelsen 755 personer, for-
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delt pa f):;}lgende tre grllpper: (figur 1) 
1) uddannclsesgruppen, 312 personer 

Figur I. 

gennemf"res 

AAA 
UDDANNELSES

GRUPPEN 

A.A.A 

AFBRYDER· 
GRUPPEN 

2) afbrydergruppen, 172 personer 
3) kontrolgruppen, 271 personer 

A. A. A. 
KONTROL
GRUPPEN 

Figllr 2. Antallet af hele, kriminalitetsfrie kvartaler ffa 1~)Sladelsen indtil reclIliv
tidspllnktet. 
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Da personerne er ly;sladt p~ forskellige 
tidspunkter, mens opgy;relsesdagen er 
fast (1.2.78), er observationstiden vari
abel, fra nogle fti dage til nresten tre tir. 
Den gennemsnitlige observationstid er 
godt og vel et ~r. 
Pti opgy;relsesdagen er 71 % recidiveret i 
den forstand, at der var rejst ny sigtelse 

imod dem, 53% i den forstand at de val' 
idy;mt ny strafferetlig sanktion, og 48% 
havde ftiet ny frihedsstraf. 
Figur 2 viser antallet afhele, kriminali
tetsfrie kvartaler fra ly;sladelsen til reci
divtidspunktet for alle reeidivisterne, 
og figur 3 viser antallet af kvartaler, ik
ke-reeidivisterne har vreret p~ fri fod. 

Figut 3. Antallet af hele, kriminalitetsfrie kvartaler fra l\ilsladelsen indtill.2.78 for 
de 218 ikke-reeidivister. 

Anlal 
personer 

40 38 

24 
28 

20 

0 

0 3 5 

U ddannelsesgruppen er som helhed 
betydeligt mere recidivtruet end kon
trolgruppen, idet uddannelsesgruppen 
rum mer en sty;rre andel helt unge og en 
sty;rre andel forud kriminelt belastede 
end kontrolgruppen. Fra denne og an
dre unders¢gelser ved man, at unge er 
mere recidivtruede end reldre, og at for
ud kriminelt belastede er mere reeidiv
truede end »forbryderbegyndere«. 
Unders¢gelsen konkluderer i ¢vrigt, at 
recidivrisikoen f¢rst og fremmest hren-

32 

16 20 

Anlal 
kvartaler 

8 >8 

ger sammen med alder og forudgtiende 
kriminel belastning, og at recidiv og ud
dannelse kun udviser sammenhreng ved 
uddannelse af afsonere i tibne frengsler, 
ikke i lukkede. I tibne frengsler er sam
menhrengen mellem uddannelse og re
cidiv derimod markant: til trods for, at 
uddannelsesfolkene her er mere reci
divtruede end kontrolfolkene, er ud
dannelsesgruppens recidiv alligevel 
signifikant lavere end kontrolgruppens, 
nemlig 55% mod 72%, se tabel 1 og 2. 

Tabel 1. Reeidiv i de tre grupper; kun afsonere fra ~bne frengsler. Pet. 

Ikke Antal 
recidiv Recidiv I alt personer 

Uddannelsesgruppen 45% 55% 100% 143 
Aibrydergruppen 25% 75% 100% 92 
Kontrolgruppen 28% 72% 100% 181 

Aile 33% 67% 100% 416 
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Tabel2. Recidiv i de tre grupper; kun afsonere fra lukkede frengsler. Pet. 

Ikke Antal 
recidiv Recidiv fait personer 

Uddannelsesgruppen 20% 80% 100% 167 
Afbrydergruppen 25% 75% 100% 77 
Kontrolgruppen 28% 72% 100% 47 

Aile 22% 78% 100% 291 

Der henvises til forskningsrapporten for 
en nrermere vurdering og diskussion af 
disse resultater (Holstein og Skad
hauge, forskningsrappOlt nr. 8, 1978). 

IntervieWlll1ders¢gelsen 
Formalet med interviewunders¢gelsen 
var at give en mere detaljeret og indsigts
fuld beskrivelse af effekten af uddan
nelse under afsoning, end man kan fa 
ved alene at registrere det kriminelle 
recidiv. 

I alt blev 111 personer ops¢gt og inter
viewet, i ¢vrigt under meget betydelige 
vanskeligheder med hensyn til opSpO
ring m.v. Frelles for alle interviewede 
er, at de har gennemf¢rt en uddannelse 
under afsoning, og at de er l¢sladt inden 
1.2.78. De interviewede er ikke i stati
stisk forstand reprresentative for ind
satte med uddannelsessager. Der hen
vises til f¢romtalte forskningsrapport 
for en nrermere diskussion og vurdering 
af unders¢gelsens metodeaspekter, re
sultater og konklusioner. 

Tabel3. Oversigt over oplevede psykologiske virkninger af den modtagne uddan
nelse under afsoning. Procenttal. 

Oplever Oplever Oplever 
positivt negativt ingen srerlig 

Psykologisk virkning forandring forandring forandring lalt 

% % % % 
Lysten til at gil pil arbejde 41 5 55 101 
Lysten til at uddanne sig videre 56 5 40 101 
Sel vrespekten 54 0 46 100 
Andres respekt for en selv 27 1 73 101 
Alment omd¢mme 28 0 73 10] 
Oplevelse af nuvrerende kriminalitet 55 2 44 101 
Aktuel mulighed for at ill godt arbejde 50 0 50 100 
Mulighed for p1\ lrengere 

sigt at ill bedre arbejde 57 0 44 101 
Kontakten med andre mennesker 25 0 75 100 
Filet nye interesser 44 0 56 ]00 
Filet ny omgangskreds 15 0 85 100 
Anden gavn eHer skade 52 2 47 101 

96 



~ 
II 
1 

I 
I 

Men to resultater fra undersj2lgelsen 
trreder sft markant frem, at de m~ for
modes at udsige noget generelt om disse 
uddannelsesfolk, uanset de udspurgte 
ikke er noget egentligt reprresentativt 
udsnit. Det f0rste af disse resul tater er, 
at det ud fra forskellige objektive krite
rier er gftet dem l'elativt dftrligt i tiden 
sid en l!2lsladelsen. F .eks. er halvdelen 
l'ecidivel'et til ny kriminalitet, og tret p~ 
halvdelen val' al'bejdsl!2lse ved inter
viewtidspunktet (subs;dirert umiddel
bart inden frengslingfCiJ - 25 blev int~r
viewet i frengsel). 
Det andet resultat er, at svarpel'sonerne 
- uagtet det ud fra objektive kriteriel' el' 
g~et dem mindre godt - oplever at have 
haft glrede og nytte af den under afso
ningen erhvel'vede uddannelse, [0l'st og 
fl'emmest pa det sUbjektive eller ople
velsesprregede plan. Denne oplevelse af 
nytte omfatter'mange forskelIigf sider 
af livet, f.eks. 1yst til at gtl pa a"bejde, 
Iyst til mere uddannelse, op1eve1se af at 
have faet b~dre muligheder for at finde 
godt arbejde, selvrespekt, nye interes
ser, og bedre omdpmme, jf. tabel 3. 

Dell ddere !orskllhzg 
Recidivunderspgelsen antyder som 
nrevnt, at der specielt for indsatte i abne 
frengslel', del' hal' fl'igang til uddannel
sesstedel', kan trenkes at vrere en reci
divdrempende virkning af uddannelse. 
Intel'viewundel's0gelsen antyder, at 
virkningerne af uddanneJse til indsatte 
f0rst og fremmest er at finde pa det per
sonlige, sUbjektive plan og forst i anden 
rrekke vedrprer de mere konkrete leve
vilkar. 
Disse foreiobige konklusioner hal' fort 
til den hypotese, at det isrer kan trenkes 
at vrel'e forskelle i uddallnelsesmilj()et 
mellem tlbne og lukkede frengslel', del' 

Kriminalforsorgen 7 

former virkningen af undervisningen 
snarere end selve undervisningens ind
hold og niveau. Hypotesen g~r nrermere 
ud pa, at selve den sammenhreng -
kontekst - undervisningen foregar i, 
skaber en s~kaldt medltering, det viI si
ge noget man lrerer am sig selv p~ grund 
af og samtidig med at man uddanner sig, 
men som ikke n!Zldvendigvis hal' naget 
med selve undervisningen eller under
visningsstoffet at gore. 
Derfor harman i 1979 sat et forsknings
projekt i gang til afdrekning af disse for
skelle i uddannelsesmilj!Zl mellem abne 
og Iukkede frengsler. Dette forsknings
projekt afviger betydeligt fra de tidlige
re unders!ZIgelser i sin metode. For det 
f!Zlrste baseres oplysningerne pa delta
gerobsel'vation, idet 9 indsatte - og for 
hver af dem mindst 1 lrerer og 1 freng
selsfuilktionrer - bliver bedt om at ob
servere alt afbetydning for uddannelsen 
og uddanneIsesmilj¢et igennem en ca. 3 
ugers periode, ag skrive det ned. Disse 
observationer suppleres med grundige 
interviews, ag det er opfattelsen, at man 
pa denne made kan HI. en ganske grundig 
og detaljeret beskrivelse af uddannel
sesmiljoerne, s~'tJedes som de anskues 
fra de indsattes side, fra frengselsfunk
tionrerside og fra lrererside. 
For det andet baseres forskningspro
jektet pa stlkaldt kvalitative data, det vii 
sige beskrivelser og aplysninger, der 
ikke kan opg0res talmressigt, men sam 
til gengrel<i kan give mere nuancerede 
og detaljerede billeder end statistiske 
oplysninger. 
Forskningsprojektet, sam i skrivende 
stund er lige for sin afslutning, finan
sieres af Statens samfundsvidenskabe
lige Forskningsrad, og gennemfores af 
lektar Svend Ellehammer Andersen, 
sociolag Bjorn E. Holstein, undervis-
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ningskonsulent Henning JS1Srgensen og 
chefkonsulent Flemming B. Skad
hauge. 

11.2. Fritidsvirksomhe-<l 
Der henvises til Knminalforsorgen 
1976, side 78, 

11.3. Kirkelig betjening 

Ved K¢benhavns frengsier bragte ~ret 
den endelige afklaring med hensyn til 
den gejstlige betjening, der atter viI bli
ve bragt op pa niveau svarende til to 
fuldtidsstillinger. Ogsa hvad angar 
statsfrengslet i Horser¢d bragte aret en 
l¢sning, idet der til frengslet knyttes en 
halvtidsstilling i foIkekirkeligt regi. 
Selvom frengselsprresten har sit klart 
definerede arbejdsfelt omkring gudstje
neste, kirkelige handlinger, mreglinger 
og sjrelesorg, tyder udviklingen pa, at 
der cr et ¢get pres pa frengselsprrester
ne, mUligvis S0m f¢lge af den igangvre
rende omstrukturering af forsorgsar
bejdet. Den rendrede struktur i forsorgs
sektoren synes at have bevirket, at 
mange indsatte f¢ler deres muligheder 
for personlige kontakter begrrenset, og 
den samtale-rolle, som frengselsprresten 
allerede tidligere har udfyldt i frengslet, 
bliver vigtigere og mere central i daglig
dagen. Arten af henvendelser er mang
foldig, fra smJI. daglige problemer til 
svrere psykiske konflikter, 
Frengselsprrestens ¢gede arbejde un
derstreger det berettigede i at bevare 
frengselsprrestestillingerne i de lukkede 
frengsler, f¢rst og fremmest for at sikre 
den uhindrede mulighed Jor nrer med
menneskelig kontakt med enhver indsat 
i et lukket frengseL 
Hvad de abne anstalter ang~r, betjenes 
statsfrengslet Krershovedgard af pastor 
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I¢rgen Vingborg, Isenvad menighed, 
Ikast sogn, I ~rets h<lb har menighedsr~
det rejst sag am at fa udskilt Isenvad fra 
Ikast sogn med udtrykkelig henvisning 
til betjeningen af Krershovedgard. Det 
hedder i indstillingen, at de indsatte i 
frengsleme aile er i en srerlig belastet 
situation menneskeligt set. Det vi} der
for vrere yderst betrenkeligt, om disse 
mennesker ikke f~r samme mulighed for 
prrestelig og kirkelig betjening, som an
dre mennesker har, Men for at de ind
satte kan have de samme muIigheder, 
krreves der forholdsvis megen tid til 
prrestens radighed i frengslet. Prresten 
rna vrere en kendt person og en, man 
kan komme i forbindelse med, uden at 
del' skal en stor overvindelse til i form 
af, at prresten skal tilkaides gennem det 
¢vrige frengselspersonale. Prrestens' 
tilstedevrerelse blandt personalet kan 
medvirke til dette. Det viI s~Uedes vrere 
¢nskeligt, om frengselsprrestestillingen i 
det ~bne frengsel kombineres med et 
mindre sogneembede, 
Fra anstaltsside anf¢res, at en del ind
satte af forskellige arsager er afsk~ret 
fra at rejse pa orlov. De vi! derfor ofte 
f¢Ie sig isoleret ogsfl i det abne stats
frengsel med deraff¢lgende behovfor at 
have en neutral person at henvende sig 
til med personlige problemer. Erfarin
gen viser, at frengselsprresten ofte viI 
kunne udfylde denne rolle. 
Gennem adskillige fir har prresten ved 
statsfrengslet i Horsens tillige vreret 
knyttet til statsfrengslet i N¢rre Snede. 
Under hensyn til det arbejdspres, som 
f¢rstnrevnte anstalt palregger frengsels
prresten, rna betjeningen af den ~bne 
anstalt i Nyjrre Snede begrrenses til en 
m~nedlig gudstjeneste i frengslets kirke 
samt et ugentligt formiddagsbes¢g med 
deltagelse i funktionrerernes morgen-



Blegdamsvejells ftellgsel. 

m0de og sam taler med indsatte. Det vii 
derfor formentlig vrere mere hensigts
mressigt at lade statsfrengslet i N0rre 
Snede betjene af den lokale sogneprrest, 
som det er tilfreldet i de fleste andre 
abne anstalter. 
Ved de lukkede anstalter fungerer et 
antal indsatte som medlemmer afkirke
koret. Der afholdes koncerter i kirkerne 
savel med indsstte som medvirkende, 
som med krrefter udefra. Kirkerne bru
ges tillige ved kirkelige handlinger som 
bryJlup og mere sjreldent ved dab. 
I Nyborg har frengselskirkens organist 
gennem 55 ar, Jean Hansen, sogt sin 
afsked med udgangen af kirkdlret. 
I arets 10b gennemgik frengselskirken i 

7' 

Horsens, Vestermarks Kirke, en gen
nemgribende istandsrettelse, h- orefter 
den ved en festgudstjeneste blev gen
indviet af biskoppen over Arhus stift. 
Samtidig kunne det mar keres , at landets 
reldste frengselskirke herved havde 
rundet 125 ar. 
I Horsens og Nyborg arrangerer freng
selsprresterne, i samarbejde med sko
len, studiekredse for indsatte. 
I 1978 fik »Statsfrengslernes Kirke i 
Vridsloselille« navneforandring til 
»Holsbjerg Kirke«, forst og fremmest 
for at undga navnet »Vrids10selille« pa 
vielsesattesterne. 
Frengselsprresternes samarbejde med 
reprresentanter fra andre trossamfund 
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blev illustreret ved en ¢kumenisk guds
tjeneste i V ridsls<>selille juledag, ledet af 
pastor Berg og de to katolske prrester, 
som fast arbejder i danske frengsler, 
pater Manzano og pater Murphy. 
I de fleste lukkede frengsler afholdes 
der, pfl grund af det store antal udlren
dinge, regelmressigt katolsk messe og 
muslimsk bs<>n. De katolske prrester har 
deres daglige gang i frengslerne som 
sjrelcss<>rgere, fortrinsvis for de uden
landske indsatte. 
I tiden 21.-25. maj afholdtes en frelles-
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nordisk konference for frengselsprrester 
pfl Foreningen Nordens folkeh¢jskole 
pfl Biskops-Arno i Sverige med delta
gelse af frengselsprrester fra Finland, 
Norge, Danmark og Sverige. Et udvalgt 
panel af eksperter holdt foredrag om 
kriminologiske, teologiske og ~jreles0r
geriske emner samt emner t.ii belysning 
af prresternes betydning og rolle i an
staltsstrukturen. Der bkv nedsat et ud· 
valg, som skal videre7'¢re de internordi
ske kontakter pfl omrfldet. 
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12. Forsorgsvirksomheden 

Efterflere lhs forberedelse lykkedes det fiiet betydelig kortere afstand tiI for
i 1978 at fii piibegyndt gennemf0relsen sorgsmedarbejderens kontor. 
af de strukturrendringer inden for kri- Med den gennemf0rte udbygning af 
minalforsorgens sociale sektor, del' blev kriminalforsorgen i frihed er tilveje
foreslaet i betrenkningen »Kriminalfor- bragt grundlaget for er. omlregning af 
sorg-Socialforsorg«. forsorgsarbejdet som foresliiet i be
Som det fremgiir af Kriminalforsorgen trenkningen »Kriminalforsorg-Social-
1977, side 16, var det en afg~rende forsorg«. Nedenfor viI kort blive re
forudsretning for gennemf0relsen af den degjort for de hovedprincipper, i over
nye struktur, at de 64 stillinger af mid- ensstemmelse med hvilke forsorgsar
Iertidig karakter, der blev stillet til rii- bejdet in den for kriminalforsorgen 
dighed i forbindelse med kriminalre- fremover viI blive sj)gt gennemf~rt. 
formen af 1973, fortsat var til disposi- Afgj)rende vregt viI blive lagt pii det sa
tion ogsii ud over udgangen af 1978 - en kaldte tidligtprillcip, der giir ud pii at 
forudsretning, der opfyldtes i efteraret flytte tyngdepunktet i forsorgsmedar-
1978 gennem stillingernes konvertering bejdernes indsats, saledes at hoved
til faste stillinger. Dermed val' vejen vregten lregges pii et sa tidIigt tidspunkt i 
iiben for den organisationsudvikling, sagsforlobet som muligt. Der sigtes i 
der har vreret forudsretningen for gen- overensstemmelse hermed pii en sy
nemf~relse i ~vrigt af reformerne inde~e stematisk forsorgshlressig indsats over 
for kriminalforsorgens forsorgssektor. for varetregtsfrengslede, siiledes som 
Ved c'trsskiftet 1978/79 er decentralise- det i 0vrigt med virkning fra 1. oktober 
ringen afkriminalforsorgen i frihed stort 1978 i medfor af varetregtsbekendtgo
set tilendebragt. Der er nu ude i landet relsen er piilagt kriminalforsorgen. 
en afdeling i hver amtskommune samt Derudover viI der i det omfang, det 
derudover lokalkontorer i en rrekke matte vrere muligt, blive givet personer 
st~rre provinsbyer. For sa vidt angi'tr plHri fod, der afventer dom eller indkal
det stork!/lbenhavnske omrade er del' delse til afsoning, til bud om bistand. 
etableret 9 lokalafdelinger med omrii- Som det fremgar af Kriminalforsorgen 
degrrenser svarende til det sociale sy- 1977, side 73, har man allerede gen
stems, og udflytning til de respektive nem de senere ar tilstrrebt en intensive
omrader hal' fundet sted for flertallet af ret indsats over for indsatte i arresthu
afdelingernes vedkommende. Der er sene, og del' er derfor pa dette omrhde 
sflledes udbygget et net af afdelinger/lo- ikke tale om nogen nyskabelse, men 
kalkontorer ud over landet med i hvert alene om en fortsrettelse af en allerede 
fald den abenbare fordel, at klienterne igangvrerende udvikling. 
inden for kriminalforsorgen i frihed hal' Et andet hovedprincip er mcrh£'dsprin-
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I 1978 blev centralkolltoret i K¢benhavn opde[r i 9 afdelinger. 9. afdeli llg - der da!kker omdldet 
Va/lellsba!k, Albertslllnd, Ish¢j og H¢je-Tilstrllp kommuller- erflyttet til En;ghedsvej i Alberts/und. 

cippet, der tilgodeser klientemes behov 
for en nem adgang til forsorgsmedar
bejderen, nar de er pa fri fod, og de 
indsattes behov for at kunne udsta fri
hedsstraf sa mer boprelen/familien som 
muligt. Hensynet til klienteme pa fri fod 
er allerede tilgodeset gennem decentra
liseringen af kriminalforsorgen i frihed. 
For sa vidt angar indsatte gennemf¢rtes 
med virkning fra 15. januar 1979 nye 
fordelingsregler, der i den udstrrekning, 
det eksisterende anstaltssystem tillader 
det, bygger pa nrerhedsprincippet. 
En nyskabelse i forhold til tidligere in
debrerer kOlltilluitetsprincjppet, der har 
til formal at begrrense antalIet af kon
taktbrud in den for forsorgsarbejdet. 
Det bliver saIedes ikke fremover for
sorgsmedarbejdeme i anstalteme, men 
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den afdeling inden for kriminalforsor
gen i frihed, inden for hvis omrade kli
enten normalt har sin boprel, der ogsa 
under strafudstaelsen fortsretter det 
forsorgsmressige arbejde over for ind
satte med kortere opholdstider i fuld
byrdelsesanstalten. Kortere opholdsti
der foreligger, hvor den indsattc hal' en 
faktisk opholdstid i fuldbyrdelsesan
stalten pa 6 maneder eller derunder, 
regnet fra datoen for fremm¢de/over
f¢rsel og indtil datoen for en eventuel 
l¢sladelse pa pr¢ve efter straffelovens 
§ 38, stk. 1. Den rendrede fordeling af 
forsorgsarbejdet over for indsatte i kri
minalforsorgens anstalter mellem an
staltemes forsorgsmedarbejdere og 
kriminalforsorgens afdelinger gen
nemf¢rtes med virkning fra 15. januar 
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1979 med den konsekvens i ¢vrigt, at et 
antal forsorgsmedarbejdere fra den luk
kede sektor overflyttes til tjeneste i af
delingerne. 
Endelig skal fremhreves koordillerings
prillcippet, der understreger n¢dven
digheden af et intensiveret samarbejde 
meliem an stalter og afdelinger samt en 
udbygning af samarbejdsrelationerne 
p~ lokalt plan til det S?)vrige retssystem, 
det sociale bistandssystem, arbejds
formidlingskontorer m.v. 
Som det vii fremgfi af foranstaende re
deglLlrelse, star man i forsorgssektoren 
ved indgangen til 1979 umiddelbart for
an den endelige realisering af de forslag 
til en omlregning af forsorgsvirksomhe
den inden for kriminalforsorgen, som 
fremsattes i betrenkningen »Kriminal
forsorg-Socialforsorg« med sigte pi't en 
effektivisering af den sociale indsats 
over for kriminalforsorgens klienter. 
Der knytter sig naturligvis blandt for
sorgsmedarbejdere forventninger til det 
nye system, men ogsa en vis usikkerhed 
med hensyn til mulighederne for med de 
til radighed sti'tende ressourcer at kunne 
leve op til de forventninger om en for
bedret indsats p~ det forsorgsmressige 
omrMe over for savel indsatte som kli
ente1et i ¢vrigt, der ligger bag struktur
rendringerne. Pa 6t punkt har forvent
ningerne allerede vist sig at vrere op
fyldt. Decentraliseringen af kriminal
forsorgen i frihed har - det e1'kendes af 
alle - givet den enkelte afdeling/lokal-

kontor en placering i lokalsamfundet, 
der har muliggjort fo1'bedrede samar
bejdsrelationer i forhold til de S?)vrige 
lokale myndigheder. I flere omrMer er 
den 10k ale kriminalforsorg alle1'ede ak
tivt indd1'aget i overvejelser om lokale 
initiativer med kriminalitetsfo1'ebyg
gende sigte. 
Endnu hensti'tr dog beklageligvis i'tbent 
sp0rgsmaIet om tidspunktet for gen
nemf¢relse af den del af strukturren
dringerne, der har relation til K¢ben
havns frengsler. Ved i'trsskiftet 1978/79 
tegner billedet sig si'tledes, at der er 
truffet beslutning om afholdelse i perio
denjanuar-marts 1979 af de kurser for 
forsorgsmedarbejdere fra de sto1'k0-
benhavnske afdelinger og for medar
bejdere fra K¢benhavns frengsler, der 
er omtalt i Kriminalfo1'sorgen 1977, 
side 72, som forudsretning for omlreg
ningen af det forsorgsmressige a1'bejde 
over for indsatte i K¢benhavns freng
sler. Dermed :':1' skabt be1'ettiget for
ventning til, at dette - det sidste led i 
strukturrendringerne - kan realiseres i 
l~bet af 1979. 
Til slut skal nrevnes, at der- som tilfrel
det har vreret i forbindelse med »Skad
hauge-planen<, - vii blive ivrerksat en 
forskningsmressig opfplgning af refor
merne inden for fo1'sorgsvirksomheden 
med henblik pa stadig justering. Der 
opfyldes dermed et ¢nske fremsat afle
derne inden for kriminalforsorgens for
sorgssektor i efteri'tret 1978. 
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13. Kriminalforsorgen i Gr~nland 

13.1. lEndringer i den gr~nlandske 

kriminallov 
Ved loy nr. 292 af 8. juni 1978 er den 
gr~nlandske kriminalloy blevet rendret 
pii vresentlige punkter. Lovrendringen 
har i f~rste rrekke betydet en revision af 
den gr~nlandske kriminallovs regler om 
sanktioner som f~lge af lovovertrredel
ser, og de nye regIer er i alt vresentligt 
foresliiet i betrenkning nr. 500/1968 om 
det kriminalretlige sanktionssystem 
m.v. i Gr~nland. 
Loven er imidlertid f~rst tractt i kraft 
den 1. januar 1979, og i det fS?51gende skal 
derfor f¢rst om tales baggrunden for lov
rendringen, demrest retstilstanden og 
forholdene i 1978 og endelig de nye reg
ler. 

13.2. Baggrunden for lovrendringen 
Den danske straffelov grelder ikke for 
Gr~nland. F~r 1954 bestod den gr~n
landske kriminaket alene af den prak
sis, som de gr~nlandske sysselretter 
havde udviklet pii grundlag af spredte 
bestemmelser i reldre lovgivning. Ved 
kriminalloven af 1954 blev denne prak
sis i det vresentlige lovfrestet. 
Kriminallovens f~rste del »Om forbry
delser« indeholder udover en kort angi
velse af de almindelige betingelser for 
strafbarhed en opregning Qg beskrivelse 
af de forhold, der skal anses for forbry
delser, og som stort set er en forkortet 
og koncentreret udgave af den danske 
straffelovs specielle del. 
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Kriminallovens sanktionssystem ad
skiller sig derimod ganske vresentligtfra 
straffelovens system. Kriminalloven er 
karakteriseret ved, at frihedsber¢vende 
foranstaltninger SGm fS?5lge af den grS?5n
landske retstradition indtager en meget 
tilbagetrukken plads i lovens sanktions
system. Kun for farlige erhvervs- og 
vanemressige eller sjreleligt aivigende 
lovovertrredere indeholder Joven 
bjemmel til at anvende frihedsber¢velse 
i form af anstaltsanbringelse eller lrege
lig behandling pii hospital eller institu
tion. 
Lovens hovedsynspunkter er, at sank
tionsfastsrettelsen ikke skal ske i form af 
en straf, der udm:'iles i forhold til hand
lingens strafvrerdighed, men under hen
syntagen til hvad der er mest formiils
tjenligt for at afholde den enkelte lov
bryder fra nye lovovertrredelser. Reak
tionssystemet rummer muligheder for 
at ivrerksrette forholdsregler, der tager 
sigte pa den enkelte lovovertrreders 
srerlige behov. Der kan s:'iledes sa;ttes 
ind over for faktorer, som antages at 
vrere kriminalitetsfremkaldende, fx al
koholmisbrug, ligesom man ved opdra
geise, uddannelse, arbejdstrrening eller 
personlig st¢tte kan Jette hans sociale 
tilpasning. 
I betrenkningen om det kriminalretlige 
sanktionssystem er det imidlertid frem
hrevet, at de undersS?5gelser, der er fo
retaget siden kriminallovens ikrafttrre
den, viser, at de praktiske muligheder 
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for at gennemf0re lovens forsorgsmres
sige foranstaltninger har vreret begrren
sede. Dette skyldes dels utilstrrekkelige 
institutionsmressige muligheder, dels at 
det ikke har vreret muligt at opbygge en 
organiseret tiIsynsvirksomhed. Disse 
forhold har medfjijli, at man i et stort 
antal tilfrelde, hvor en forsorgsmressig 
foranstaltning skjijnnes bedst egnet, har 
mMtet iljijjes med at anvende bjijde. 
Hertil kommer, at det greJdende system 
ikke gay mulighed for at gennemtvinge 
de anvisninger, som meddeles de djijmte 
af den tilsynsfjijrende. 
Pli baggt"und heraf foreslog betrenknin
gen en effektivisering af kriminallovens 
reaktionssystem, uden at man dog her
ved opgiver det srerlige grjijnlandske sy
stem, og det er dette, de nye regler til
sigter. 

13.3. Retstilstanden og forholdene i 
1978 
Indledningsvis henvises til Kriminal
forsorgen 1976, side 84 ff, hvor der fin
des en beskrivelse af del! gn!)nlandske 
kriminalforsorgs ressourcer og opga
ver. Hovedparten af det der anfjijrte hal' 
fortsat gyldighed. 
Den institutionsmressige kriminalfor
sorg i Grjijnland omfatter for tiden 3 an
stalter for domfreldte i GodtMb, JuJi
aneMb og Egedesminde. 
AnstaIten for domfreldte i GodtMb, cler 
blev taget i brug i slutningen af 1967, har 
med et tilhjijrende flbent anneks (den 
tidligere ungdomspensioJl, tillagt an
stalten i begyndelsen af1976) plads til 28 
domfreldte, heraf 6 i et Iukket afsnit. 
Anstalterne i Egedesminde og Juliane
Mb er taget i brug omkring arsskiftet 
1976/77 og har hver plads ti18 indsatte. 

Allstaltell jor domfteldtc i JU/ill/l"/lClb met! plads til 8 imlsatt(' blel' /agel i brllg O1l1/"rillg clrss/"(ft('{ 

1976/77. 
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Det gr¢lllalldske allstaltssystem- allstalternefor domfreldte i GodtMb, JulialleMb og Egedesmillde
er blevet udbygget/ra 18pladser i 1975 til 44 pladseri 1978 og start setfyldt op i takt med udbyglli/lgell. 
Billedet viser allstaltellfor dom/teldte i Ege.desmillde. 

Til personer, der ved dom har ft'let an
vist bestemt opholdssted, er indrettet 
en ungdomspension i Holsteinsborg 
med 6 pladser. Sp¢rgsmMet om opf0rel
sen af en ny bygning i Holsteinsborg til 
erstatning for den nuvrerende pensions 
utilfredsstillende lokaliteter er under 
overvejelse, ligesom en ungdomspensi
on med plads til 5-6 domfreldte i Ja
cobshavn er under projektering med 
1,enblik pt'l ibrugtagelse i 1979. 
Endvidere er der planer om opf¢relse af 
yderiigere en ungdomspension i Godt
Mb samt en senere udvidelse af anstal
ten for domfreldte i Godtht'lb med hen
blik pt'l forbedring af anstaltens sikrede 
afsnit. Projektet kan ikke forventes re-
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aliseret f0r efter 1980, og skal bl.a. ses i 
sammenhreng med den planlagte ud
bygning af Dr. Ingrids Hospital i Godt
Mb (opf¢relse af et psykiatrisk senge
afsnit). 
Den del af den gr¢nlandske kriminalfor
sorg i frihed, der omfatter varetagelse af 
tilsynsvirksomhed, udf¢relse af for
sorgsopgaver i de gr¢nlandske anstaI
ter, personunders¢gelser m. v., vareta
ges af en forsorgsleder i GodtMb, der til 
sin bistand har 2 forsorgsassistenter og 
1 kontorfunktionrer. Med henblik pft en 
decentralisering af tiIsynsvirksomhe
den m. v. er der indrettet afdelingskon
toreri JulianeMb og Egedesminde. Ved 
hvert kontor er ansat en forsorgsfuld-



mregtig, der bist&.s af en kontorfunkti
onrer. 
For tiden har den frie kriminalforsorg 
ca. 100 private tilsynsfprende, der i hele 
Grpnland varetager hovedparten af til
synene. 
Den lokale led else af kriminalforsorgen 
i Grl!}nland varetages af politimesteren 
med bistand af lokale anstaltsledere 
samt en forsorgsleder. Centralt ledes 
kriminalforsorgen i Grl!}nland af ju
stitsministeriet, direktoratet for krimi
nalforsorgen. 
Ifplge den gn1nlandske kriminallov kan 
domstolene (kredsretterne) trreffe be
stemmelse om folgende foranstaltnin
gel': 
1 advarsel 
2 bode 

3 beskikkelse af tilsyn 
4 anvisning af eller forbud mod ophold 
p~ be;stemt sted 

5 arb~jde 
6 uddannelse 
7 lregelig begrundet behandling 
8 anbringeIse j anstalt 
9 andre indskrrenkninger i handlefri-

heden 
10 konfiskation. 
U dviklingen i anvendelsen af foran
staltninger i henhold til den gronlandske 
kriminallov i perioden 1974-1978 frem
gar tilnrermelsesvis af tabel 13 .1., der er 
opgjort pa grundlag af de manedlige 
indberetninger vedrorende personer 
idomt foranstaltninger under kriminal
forsorgen i Gronland. 

Tabel 13.1. Det gennemsnit~ge daglige au tal foraustaltede i heuhold til den gr~u· 
laudske krimiuallov 1974-78. 
Daily aI'era!;e llumber oj' pellal measures ill pursuallce (i Ilze Criminal Code of 
Greenland. 

Fomnstaltning/Pella/ meaSllres 1974 1975 1976 1977 1978 

Ansta]t i GrpnJand 1 ••• ~......... ..••.•. ...••• . 19 22 27 36 42 
Ungdomspension2 ••••••••••••••••••.••••••••• 9 13 6 4 4 
Dom til ophold/arbejde3 • • .. .. • • .. • • • • .. • .. • • .. 11 10 20 19 18 
Tilsyn4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 196 147 153 151 158 
Institution i Danmark5 ........................ 9 10 10 14 12 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 203 216 224 234 

MentaIobservation i Danmark6 ••••••••• •••••• •• 3 2 4 4 3 

I) institlllion for ('//stodia/ trl'lItmelll ill Green/lIlld. 
2) H().\tei for youllg qt.Tellt/el'S. 
3) Order 011 n'sidellce/lI'ork. 
4) Supel'l'isioll. 
5) IllStitlltiOI1 ill Denmark. 
6) Mental examilllltioll ill Denmark. 

Det fremg~r af oversigten, at medens 
det samlede antal foranstaltede i hen
hold til kriminalloven har holdt sig no-

genlunde konstant i de sidste 5 i'l]'. er der 
sket en forskydning ffa dom til tilsyn og 
ungdomspension til anstaltsanbringelse 
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savel i Gr~nland som i Danmark. Det 
gr~nlandske anstaltssystem, hvis sam
Jede kapacitet er44, er stort setfyldt op i 
takt med udbygningen. De danske in
stitutionsanbringelser finder for ca. 
halvdelens vedkommende sted i an
stalten ved Herstedvester og i !2Ivrigt i 
amtshospitalet i Vordingborg, forsorgs
centret R!2Idbygard og sikringsanstalten 
i Nyk!2lbing Sj. 

13.4. De nye regI'i!r 
I fremtiden kan de gr~nlandske dom
stole trreffe bestemmelse om f!2lIgende 
foranstaltninger: 
] b!2lde 
2 betinget dom 
3 dom til forsorg 
4 anbringelse i anstalt i Gr!2lnland eHer i 

Danmark • 
5 srerlige foranstaltninger over for unge 

Iovovertrredere 
6 srerlige foranstaltninger over for psy-

kisk abnorme lovovertrredere 
7 fortabeIse af rettigheder 
8 konfiskation. 
Lovrendringen tilsigter, at man i fremti
den i h!2ljere grad skaI bygge pa krimi
nalforsorg og i tilsvarende mindre grad 
pa b!2lder. Dette forudsretter den udbyg
ning at" forsorgsvresenet, der har fundet 
sted, og som ikke er afsluttet. De for
sorgsprregede foranstaltninger samles 
under foranstaltningen dom til forsorg, 
og domme, der indeholder forsorgsbe
stemmeIser, udformes som hovedregeI 
pa samme made som efter den danske 
straffelov som rammedomme, hvor 
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retten alene angiver typen af de foran
staltninger, som skal kunne anvendes, 
medens det overlades til kriminalfor
sorgen at bestemme, i hviIken udstrrek
ning og pa hvilken made de skal udf!2l
res. Endvidere er indf!2lrt betinget dom, 
og for sa vidt angar lovovertrredere un
der 18 ar betinget dom mod bf<lme- og 
ungdomsforsorg. 
Med henblik pa at skabe respekt om 
kriminalforsorgen i frihed har retten ta
et mulighed for at ivrerksrette kortere 
frihedsber~velser (ikke over 3 mane
der), hvis den d~mte ikke retter sig efter 
anvisningeme, Iigesom en dom til for
sorg om pakrrevet kan indledes med an
staltsanbringelse i op til 30 dage. 
Betingelseme for dom til anbringelse i 
anstalt pa ubestemt tid og for anbringel
se i eller ovelf0rsel til institution i Dan
mark er blevet uddybet og skrerpet. Sa
ledes krreves til anbringelse i anstaIt pa 
ubestemt tid de samme betingelser op
fyldt som nrevnt i den danske straffelovs 
§ 70 om forvaring. 
Endelig er indf~rt regler om pr~vel~sla
delse. Medmindre det drejer sig om an
bragte i anstalt pa ubestemt tid, trreffes 
afg~relsen om pr!1lvel~sladelse aumini
strativt - af Det gr¢nlandske Kriminal
forsorgsnrevn - nar 2/3 af anstaltstiden, 
dog mindst 4 maneder, er forl0bet. Dog 
kan srerlige omstrendigheder tale for 
pr0vel~sladelse tidligere. 
Vedr~rende den gr0nlandske krimi
nalforsorgs organisation efter lovren
dringen henvises til afsnit 14.5., side 
137. 



14. Kriminalforsorgens organisation 

Kriminalforsorgens centralstyre er et 
direktorat under justitsministeren og 
ledes af direkt¢ren for kriminalforsor
gen. 
Direkt¢ren for kriminalforsorgens for
retningsomrl'tde erfuldbyrdelse af samt
lige kriminalretlige retsf¢lger og gen
nemf¢relse af varetregtsfrengslinger. 
Udenfor falder fuldbyrdelse af afg¢rel
ser efter straffelovens § 68 vedr¢rende 
ophold pa hospital for sindslidende eller 

Kriminaiforsorgens organisation 

inddragelse under andssvageforsorg. 
Under direkt¢ren for kriminalforsor
gens kompetance h0rer ogsa udsrettelse 
med/fritagelse for betaling af b0der og 
konfiskationsbel¢b m. V., tilsyn med 
betinget d0mte og pr0ve10s1adte og ud
srettelse med/fritagelse for strafafso
ning. 
Kriminalforsorgen be star af en fri og en 
lukket sektor. 

Juslilsminisleren 

Lukket 
sektor 

Fmngsler. 
anstallen ved 
Herstedv'lster 

og Kobenhavns 
fmngsler 

Arreslhusene 
I provlnsen. 

Arrestinspek
lorerne (politi-

meslrene) 

14.1. Direktoratets organisation 
Direktoratet for krirninalforsorgen er 
delt i to afdelinger, henholdsvis 1. og 2. 
afdeling. Afdelingerne ledes af afde
lingschefer, der titulrert er frengselsin
spekt0rer. Disse er stedfortrredere for 
direktlilren for kriminalforsorgen inden 

Kriminaiforsorgens 
pensioner 

Fri 
sektor 

Krfminalforsorgens 
afdelinger 

for de respektive afdelingers orndide. 
Rver afdeling bestflr af et antal ekspe
ditionskontorer m.v., saledes at opbyg
ningen f0lger den almindelige hierarki
ske opbygning i centraladministrati
onen. 
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Direktoratet for kriminalforsorgens organisation 

Direktoren for kriminalforsorgen 

1. AFDELING 
Chefen for afdelingen varetager: 
Organisationsudvikling inden for krimi
nalforsorgen, herunder igangsretning og 
opff2lIgning af strukturrendringsplaner, 
finansiel planlregning, igangsretning af 
udviklingsarbejde med hensyn til an
stalternes sikkerhed, forholdsordrer for 
ekstraordinrere situationer. Endvidere 
koordinerende opgaver i forhold til af
delingens enheder ogjustitsministeriets 
departement, srerlig med hensyn til be
villingssPf2lrgsmAl og generelle perso
nalesp¢rgsmAl. Endvidere visse sekre
tariats- og personaiesager 

1. Ekspeditionskontor 
Personalesager 
Instrukser og andre generelle bestem
melser. 
Tjenesteordninger, arbejdstidsregler. 
Uniformsregiement. 
Sager vedrf2lrende kriminalforsorgens 
personale. 
Sager vedrf2lrende ansretteIse, forfrem
meIse, forflytteIse, udstationering, 
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konstitution, ventepenge, pension, af
sked, disciplinrere forhold, ferie, anci
ennitet, tjenestefrihed, srerlige ydelser, 
understf2lttelse, funktionsvederlag, or
densdekorationer. 
Personaleregistrering, kundgf2lrelser. 
Nynormering ,og omkiassificering af 
stillinger. 
Erstatningssager. 
Personaleorganisationer. 
Studierejser i udlandet (i samarbejde 
med lederen af personaleskolen). 
U d v eksli ngsordni nger. 

Budgetsager 
Indkaldelse og bearbejdeise af finans
og tillregsbevillingsIovbidrag fra insti
tutioner og organisationer. 
THvejebringelse af srerskilte finansielle 
bevillinger (i det omfang, sagsomdidet 
ikke er henlagt til andre kontorer). 
Sager vedrf2lrende fast ejendom (kf2lb og 
salg, beskatning, mageskifte, ekspro
priation m.v.). 
Revisionssager. 
Legater (konfirmation og decision m. v.). 
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Sekretariatssager 
Institutionens sikkerhed (tekniske an
leeg og sikringsanleeg i ~vrigt). 
Civilforsvar. 
Nedseettelse og opheevelse af admini
strative udvalg, kommissioner, neevn 
m.v. 
Indsattes undvigelser og selvmord. 
Erstatningssager vedr~rende de dom
feeldte. 

3. Ekspeditionskontor 
BeskteJtigelse og erhvervsmtessig 
uddannelse 
Beskeeftigelse af kIienter i kriminalfor
sorgens institutioner. Beskeeftigelsens 
tilretteleeggelse, herunder vedr0rende 
institutionernes drift. Fremskaffelse og 
fordeling af arbejdsopgaver. Generelle 
regler om ravareindk~b og afseetning, 
herunder fastseettelse af Ieveringspri
ser. Medvirken i sager om erhvervs
meessig uddannelse af klienter og ud
gang til arbejde. 

·Konkrete sager om dagsorden (ar
bejdstid) og arbejdsvederlag. 
Planleegning af kurser og uddannelses
virksomhed for arbejdsledere m.fl. 
Faglige mliSder for arbejds1edere m. v. 
Erhvervsfaglige konsu1enters virksom
hed. 
Sager om veerkpersonalet, herunder 
srerligt om anseettelse, forflyttelse og aL 

sked samt uddanneIse. 
Sager om tiIvejebringelse og fordeling af 
~konomiske og personalemeessige res
sourcer til beskeeftige1ses- og admini
strationssektoren. 

Fors),lling, Jorplejning m. v. 
Lokalers anvendelse, indretning og ud
styr. 
Kostforplejning. 

Bekleedning og hygiejne. 
Butiksordninger. 

Bygningsvtesen rn.v. 
Generelle bygningssp¢rgsmal. 

-- --------~---------

Bygge- og anleegsarbejder, herimder ti1-
vejebringelse af seerskilte anleegsbevil
linger. 
Bygningssyn, bygningsvedligeholdelse. 
Tjeneste- og lejeboliger. 

Inventar 
Anskaffelse af inventar, maskiner, te
lefonanleeg og motork¢ret¢jer. 

(!Jkonomivtesen 
Feellesindk¢b til institutionerne (for
plejningsvarer, bekleedning m. v.). 
Konkrete sager om personalets unifor
mering. 

Budgf'tsager 
U darbejdelse af forslag til de arlige be
villingslove. 

L~n og regnskabskontoret 
Budget- og regllskabsvtesen 
Forberedelse af budget. 
Bogholderiarbejder for krimina1forsor
gen. Deposita- og legatregnskab. 
Regnskab for anleegsmidler. 
Regnskabsafslutning for kriminalfor
sorgen. Forberedelse af statsregnskab. 
Udfeerdigelse af periodiske regnskabs
analyser og oversigter. 
ForberedeIse af regnskabsinstruks 
kontoplan og kontovejledning. Medvir~ 
ken i sager om regnskabsrevision, kas
seinspektioner og sager af bevillings- og 
konteringsmeessig/~konomisk art. -

L¢nninger m.I'. 
CentraJt l¢nkontor for det manedslon
nede personale. 
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Formidling af kontakten til statens cen
trale l!i5nanvisning. 
Beregning og anvisning af timelrerer
l!i5nninger m. v. for personaleskolen. 
Beregning og anvisning af honorarer til 
tilsynsf!i5rende og personunderS!i5gere. 
Beregning og udsendelse af l!i5nsatser 
for ekstramedhjrelpere og k!i5kken
medhjrelp samt af vederlag for kvindelig 
medhjrelp. 

2. AFDELING 
Chef en for afdelingen varetager: 
Generel planlregning og koordination 
for sft vidt angftr kriminalfol'sol'gens 
sagligf! indhold, herunder sp!i5rgsmftl om 
udnyttelse af kriminalforsorgens insti
tutionssystem og om vresentlige ren
dringer heri, sp!i5rgsmM om vresentlige 
rendringer af behandlingsprogrammer 
og behandlingsmidler sftvel pft anstaIts
omrftdet som inden for den frie krimi
nalforsorg, og igangsrettelse og opf!i51g
ning af samarbejde med organer uden 
for kriminalforsorgen, f.x. det alminde
lige sociale system. Endvidere koordi
nerende opgaver i forhold til afdelingens 
forskeHige enheder, justitsministeriets 
departement inden for afdelingens om
rftde og sager om rendringer i kriminal
forsorgens institutionssystem. 

Frelles planlregning. pft grundlag af op
lysninger indhentet fra samtlige udvaIg 
og arbejdsgrupper samt kontorer m.v. 
udfrerdiger afdelingscheferne en samlet 
oversigt over det planlagte arbejde i dis
se enheder. For sft vidt angflr kontorer 
o.1ign. inddrages dog kun st!i5rre princi
pielle sager. Nye udvalg og arbejds
grupper viI ved nedsrettelsen pft tilsva
rende mftde blive pt'tlagt at udarbejde en 
plan for arbejdet. 
Den samlede plan, som viI blive ajour-
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f!i5rt pft grundlag af supplerende indbe
retninger fra udvalg og arbejdsgrupper 
etc., udg!i5r grundlaget for styringen af 
kriminalforsorgens arbejde. 

2. Ekspeditionskontor 
Indkaldelse til afsoning, udsrettelse med 
afsopjng, beregning af afsoningstid. 
Fordeling af indsatte, herunder admini
stration afbesternmelsen i straffelovens 
§ 49, stk. 2. 
Samarbejde med andre lande om udle
vering til straffuldbyrdelse m. v. 
Brevveksling og bes!i5g. 
Dagsorden (uden for arbejdstid). 
Sundhedsvresen, herunder lrege- og 
tandlregevirksomhed. 
Gejstlig betjening. 
Disciplinrerstraffe, konfiskation, an
vendelse af sikringsmidler. 
BenMning og l!i5sladelse, herunder l!i5s
ladelse pfl pr!i5ve. 
Strafafbrydelse. 
Eftergivelse, henstand og afdrag med 
b!i5der og konfiskationsbel!i5b. 
Udgang fra anstaIter og arresthuse. 
U ndervisning og fritidsvirksomhed for 
de domfreldte. 

4. Ekspeditionskontor 
Udfrerdigelse af anordninger (bekendt
g!i5relser) og andre almindelige forskrif
ter om klientelets behandling og gene
reUe sager herom, herunder sager om 
srerlige behandlingsprogrammer og om 
de enkelte behandlingsmidler, med
mindre omrftdet er henlagt til et audet 
kontor. 
Forberedende planlregning af institu
tions-strukturen. 
Kriminalstatistik og kriminologisk forsk
ning, herunder samarbejde med insti
tutter m.v. og kriminalforsorgens in
stitutioner om forskningsarbejde. 



Generelle sager om internationalt kri
minalpolitisk samarbejde. 
U dgivelse af kriminalforsorgens publi
kationer. 
Biblioteksvresen. 
Forholdet til presse, radio og fjernsyn 
m.fl., herunder sp0rgsm§Jet om bes0gs
tilladelse. 
U darbejdelse af forslag til de 1'trlige be
villingslove. 

5. Ekspeditionskontor 
Forberedende planlregning af forsorgs
sektorens udbygning og den forsorgs
mressige bistand til klientelet, herunder 
tilrettelreggelse af samarbejdet med det 
almindelige sociale sikringssystem. 
U dfrerdigelse af generelle forskrifter om 
samarbejde med det almindelige sociale 
sikringssystem og om 0konomisk hjrelp 
og anvendelse af sociale ydelser. Ud
frerdigelse af retningslinier for tilsynsf~
rende og personunders~gere. 
Konsultativ virksomhed i fiJ,'sorgsmres
sige anliggender i forhold: til kriminal
forsorgens institutioner. 
Planlregning af kursus- og uddannelses
aktiviteter for forsorgspersonalet, her
under tilsynsf~rende og personunder
s0gere. 
Informationsvirksomhed i forsorgs
mressige sp0rgsm1'tJ over for kriminal
forsorgens institutioner. 
Konkrete sager vedr~rende ~konomisk 
hjrelp samt sager vedr~rende anvendel
se af soeiale ydelser. 
Medvirken i sager, der behandles af an
dre kontorer, herunder bl.a. i: 
De sager, hvor der foreligger vresentlige 
forsorgsmressige problemer om pr~ve
l~sladelse, benadning og udsrettelse 
m. v., reaktioner i anledning af vilk1'trso
vertrredelser, udgang samt kompeten
eegivende undervisning. 

Kriminaltbrsorg~n 8 

Sager om forsorgspersonalet, herunder 
srerligt om ansrettelse, forflyttelse, af
sked samt uddannelse. 
Sager om tilvejebringelse og fordeling af 
~konomiske og personalemressige res
soureer til forsorgssektoren. 
Udarbejdelse af forslag til de arlige be
villingslove. 

Undervisningskonsulenten 
Forberedende pJanlregning af undervis
ningssektorens udbygning med hensyn 
til uddannelse (herunder lrerlinge- og 
speeialarbejderuddannelse) og fritids
virksomhed for klientelet i kriminalfor
sorgens institutioner. 
Samarbejdet med det almindelige ud
dannelsessystem. 
Konsultativ virksomhed i undervis
ningsmressige anliggender i forhold til 
kriminalforsorgens institutioner. 
Planlregning af kursus- og uddannelses
aktiviteter for frengselslrerere, fritids
og faglrerere. 
Informationsvirksomhed over for det 
predagogiske personale. 
Medvirken i sager, der behandles af an
dre kontorer, herunder bl.a. i sager om: 
Det predagogiske personales (herunder 
timelrereres) anmodninger om deltagel
se i kurser og lrengerevarende uddan
nelser uden for kriminalforsorgen. 
Biblioteksvresen med hensyn til klien
telet. 
Tilvejebringelse og fordeling af ressour
eer til undervisningssektoren. 
Ansrettelse, forflyttelse og afsked m. v. 
af predagogisk personale. 
Undervisning af klienterne. 
Udgang i forbindelse med uddannelse. 
Bygnings- og lokalemressige forhold 
(skole- og fritidslokaler). 
Nynormering og omklassifieering af 
stillinger for predagogisk personale. 
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Udarbejdelse af forslag til de flrlige be
villingsiove. 

Konsulenter 
Kriminalforsorgens konsulent i aIm en
lregelige og hygiejniske spJjrgsmal, 
overlrege Cornelies Stuip. 
Kriminalforsorgens psykiatriske lrege
konsulent, ovedrege Marianne Schi¢ler. 
Justitsministeriets tilsynsfJjrende arki
tekt, Alex Poulsen, M.A.A. 
Justitsministeriets tiIsynsfJjrende ingeni
Jjr, civilingeni¢r B¢rge Schl¢er. 
Konsulent vedr. kriminalforsorgens 
automobilsager, politiingeni¢r Peder 
Kr¢igaard. 
Konsulent vedr. kriminalforsorgens vre
verivirksomhed, civilingeni¢r J¢rgen 
Mackeprang. 

14.2. Udvalg og arbejdsgrupper 
14.2.1. Oversigt. Janllar 1979 
Permanente udvalg og arbejdsgrupper 
Arbejdsgruppen vedr¢rende projekte
ring af st¢rre arresthuse. 
Bed¢mmelsesudvalget vedr¢rende an
tagelse af frengselsbetjente/vrerkmestre 
og enhedsfunktionrerer pfl pr¢ve. 
Justitsministeriets centrale samar
'bejdsuJvalg for frengselsvresenet. 
Kriminalforsorgens centrale forfrem~ 

melsesnrevn. 
Kriminalforsorgens informationsgruppe. 
Justitsministeriets omrMeudvalg ved
r¢,ende arrestvresenet. 
Justitsministeriets omdtdeudvalg ved
r¢rende kriminalforsorgen i frihed. 
Personalefordelingsnrevn for kriminal
forsorgen. 
Teknikudvalget. 
TilsynsrMet vedr¢rende beskreftigel
sen af de indsatte i kriminalforsorgens 
an stalter. 
Tjenestetidsudvalget. 
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lkke-permanente udvalg og arbejds
grupper 
Arbejdsgruppen vedr¢rende revision af 
anordningerne. 
Strukturanalyseudvalget. 
Beklredningsudvalget. 
Arbejdsgruppen vedr¢rende fors¢g 
med hensyn til undervisning afindsatte. 
Byggeudvalget. 
Arbejdsgruppen vedr¢rende transport
opgaver. 
Arbejdsmarkedsgruppen. 
Konsulentgruppen vedr¢rende reglerne 
om ophold i varetregtsfrengsel. 
U ndvigelsesgruppen. 
Arbejdsgruppen vedrliirende det fremti
dige behov med hensyn til visse leder
stillinger inden for kriminalforsorgen 
(Mellemledergruppen). 
Styringsgruppen .vedr¢rende gennem
f¢relsen af planlregningsudvalgets for
slag m.v. 
Styringsgruppen vedr¢rende tilpasning 
af kriminalforsorgens organisation til 
rendrede belregsst¢rrelser (Belregs
gruppen). 
Arbejdsgruppen vedr¢rende udbygning 
af kriminalforsorgens etatsuddannelse. 
Arbejdsgruppen vedr¢rende omstruk
tureringen af forsorgsarbejdet i K¢ben
ha vns frengsler. 
Arbejdsgruppen vedr¢rende fors¢g 
med hjrelp til ofre i Ringgflrdsdistriktet. 
Arbejdsgruppen vedr¢rende voId m.v. i 
de lukkede anstaIter. 

Andre udvalg og arbejdsgrupper med 
reprr.esentation fra kriminaljorsorgen 
Justitsministeriets kriminalpolitiske 
for.skningsudvalg. 
Justitsministeriets kriminalpolitiske 
forskningsgruppe. 
StraffelovrMet. 
Justitsministeriets udvalg vedr¢rende 



------------------ .. ----

.... 

Ullden'islZilZgsrum til l'lerkstederne i statsjamgs/et i Nyborg. 

foranstaltninger over for andssvage og 
andre svagt begavede Iovovertrredere. 
Justitsministeriets udvalg vedr0rende 
organisering af mentalobservations
virksomheden her i landet. 
Justitsministeriets SCR-udvalg. 
Justitsministeriets arbejdsgruppe, som 
skal overveje muligheden for oprettelse 
af et srerligt revisionsorgan for ministe
riets omrade. 
Det kriminalprreventive Rfld. 
Udvalget vedr~rende fremstilling afun
dervisningsmateriel under Det krimi
nalprreventive Rad. 
Kontaktudvalget vedr0rende alkohol
og narkotikasp0rgsmal. 

S' 

Forskningsunderudvalget nedsat af 
Kontaktudvalget. 
Statistikudvalget (Danmarks Statistik). 
Nordisk forskning inden for kriminal
forsorgen. 
Nordisk strafferetskomite. 
European Committee On Crime Pro
blems (E.C.C.P. - Europaradet). 
Underudvalg: 

Relationship between the public and 
crime policy (PC-R-PC). 
Prison regimes and prison leave. 
Co-ordinated cri minological research 
fellowship on »prison management«. 

Fondation Internationale Penale et Pe
nitentiaire (F.I.P.P.). 
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Udvalg og arbejdsgrupper, del' hal' af
givet indstilling i beretningsaret, er 
omtalt i afsnit 3.2., Informations- og 
publikationsvirksomhed (side 29). 

14.2.2. Permanente udvalg og ar
bejdsgrupper 
Arbejdsgruppen vedrj}rende projekte
ring af stj}rre arresthuse 
Arbejdsgruppen er ned sat ved direkto
ratets skrivelse af 11. juli 1974. 
Kommissorium: 
Behandle spjljrgsmlH med relation til 
projektering og bygningsmressig indret
ning af stjljrre arresthuse. 
Arbejdsgruppells sammensr.etning: 
Kontorchef Arne P. Kruse Jacobsen, 
dirdctoratet for kriminalforsorgen. 
Arrestforvarer H. 0stergaard Peder
sen, Dansk frengseIsforbund (Dansk ar
restforvarerforening) . 
Frengselsoverbetjent Ole Prrest, Dansk 
frengselsforbund (Arrestfunktionrerer
nes Organisation). 

Bedj}mmelsesudvalget vedrj}rende anta
gelse af frengselsbetjente/vrerkmestre og 
enhedsfunktionrerer pa prj}ve 
Udvalgets sammensr.etning: 
Forbundsformand Knud Brandes, 
Dansk frengseIsforbund. 
Frengselsinspektjljr Erik Taylor, krimi
naiforsorgens personaleskole, for
mand. 
En reprresentant for foreningen affreng
selsinspektjljrer og vicefrengselsin
spektprer. 
U dover udvalgsmedlemmerne deltager 
fuldmregtig Ejvind Andersen, direkto
rat.ets 3. kontor, i gruppens arbejde, n~r 
der er tale om ansrettelse af vrerkme
stre/enhedsfunktionrerer p~ prjljve. 
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Justitsministeriets centrale samarbejds
udvalg for frengselsvresellet 

Udvalgets sammensr.etning: 
Udpeget af centralstyrelsen: 
Direktjljr for kriminalforsorgen Hans 
Hemik Brydensholt. 
Frengselsinspekt¢r Frits Hellborn, di
rektoratet for kriminalforsorgen. 
Frengselsinspektjljr Jjljrgen Tornjlje, di
rektoratet for kriminalforsorgen. 
Udpeget af foreningen af fr.engselsin
spekt¢rer og viceftengselsinspekt¢rer: 
Formanden, vicefrengselsinspekt¢r 
Hans Jjljrgen Engbo. 
Suppleanter: Frengselsinspektjljr Ole 
Hansen, statsfrengslet i Vridsljljselil1e; 
frengselsinspektpr Flemming Lerche, 
statsfrengslet ved Nr. Snede. 
Udpeget af Dansk fr.engselsforbllnd: 
Forbundsformand Knud Brandes. 
N restformanden, frengselsoverbetjent 
Leif Jjljrgensen, statsfrengslet ved Hor
serjljd. 
Forbundssekretrer Eilif Petersen. 
Suppleanter: Frengselsoverbetjent An
ders Chr. Sjljrensen, statsfrengslet p~ 
Kragskovhede; vrerkmester Julius B. 
Larsen, statsfrengslet pa Mjljgelkrer; 
vagtmester Jjljrgen Nord, arresthuset i 
Arhus; forbundskasserer, frengst:!so
Yerbetjent Jens Chr. Smedegaard, 
statsfrengslet i Horsens. 
Udpeget af Krimina!forstJrgsforenin
gen: 
Formanden, frengselsbogholder Poul 
Kjeldsen, statsfrengslet i Vridsl¢selille. 
Fg. forstander Mogens Madsen, ung
domspensionen Br¢ndbyhus. 
Suppleant: Frengseislrerer Thjljger Jun
cher Christensen, statsfrengslet i Ny
borg. 
Udpeget af Landsorganisationen i 
Danmark: 



Assistent Kirsten Salonen, statsfreng
slet i Vridsl~seli11e. 
Suppleanter: Assistent Margit Ander
sen, kriminalforsorgens 5. afdeling; 
overassistent Lucie Borgsmidt, direk
toratet for kriminalforsorgen. 
Udpeget af Forellingen af overens
komstansatte jurister ag ¢konomer, 
sektionen i justitsministeriet, direkto
ratet for kriminaljorsorgen: 
Fuldmregtig Arne Ougaard, direktoratet 
for kriminalforsorgen. 
Udvalgets sekretariatsforretninger va
retages af fuldmregtig Erik Kjrergaard, 
direktoratet for kriminalforsorgen. 

Kriminalforsorgens centrale forfrem
melsesnrevn 
Nrevnet er nedsat ved justitsministeriet, 
direktoratet for kriminalforsorgens 
skrivelse af 23. april 1974, i hen hold til 
justitsministeriets cirkulrer~ af 2l. 
marts 1974. ," 
Na!vnets sammellsa!/Iling: 
Udpeget af celltralstyrelsen: 
Kontorchef Jon Johnsen, direktoratet 
for kriminalforsorgen, formand. 
Suppleant: Fuldmregtig Ilse Cohn, di
rektoratet for kriminalforsorgen. 
Kontorfuldmregtig Henny Jfjrgensen, 
direktoratet for kriminalforsorgen, se
kretrer. 
Udpeget af Dansk frengselsforbund: 
Forbundsformand Knud Brandes. 
Suppleant: Frengselsoverbetjent Leif 
Jfjrgensen, statsfrengslet ved Horserlild. 
Udpeget af Kriminaljorsorgsforenin
gen: 
Frengselsbogholder P. Kjeldsen, 
statsfrengslet i V ridsl¢selille. 
Suppleant: Forsorgsfuldmregtig H. 
MeJdgaard Nielsen, lokalkontoret i 
Horsens. 

Udpeget af Foreningen af fa!llgselsin
spekt¢rer og vicefa!l1gse{sinspekt¢rer: 
Frengselsinspekt~r Erik Taylor, krimi
nalforsorgens personaleskole. 
Suppleant: Vicefrengselsinspektlilr B. 
Jiuu1 Genfer, statsfrengslet i Vridsl~se
liUe. 

Kriminalforsorgens informationsgruppe 
Arbejdsgruppen er nedsat ved justits
ministeriet, direktoratet for kriminal
forsorgens skrivelse af 4. marts 1974 og 
trreder i stedet for den den 21. marts 
1970 nedsatte beretnings- og statistik
gruppe. 
Kommissorium: 
1. At overveje, hvorledes statistiske 

oplysninger vedr~rende kriminalfor
sorgen mest hensigtsmressigt tilve
jebringes og bearbejdes. 

2. At afgive indstilling om, i hvilket 
omfang statistisk materiale vedrlil
rende kriminalforsorgen bfjr udar
bejdes af direktoratet for kriminal
forsorgen, respektive Danmarks 
Statistik. 

3. At afgive betrenkning om kriminal
forsorgens informationsvirksom
bed, herunder publicering af stati
stisk materiale vedr~rende krimi
nalforsorgsanliggender. 

4. At redigere kriminalforsorgens ars
beretninger. 

5. At bista centralstyrelsen i sp~rgsmM 
om informationsvirksomheden over 
for pressen eller offentligheden i 0v
rigt og i samarbejde med den den 14. 
januar 1974 nedsatte forsknings
gruppe at orientere om forskningsre
sultater. 

Arbejdsgrllppens samm ens{etnillg: 
Fuldmregtig Hans Henrik Brfjndsted, 
direktoratet for kriminalforsorgen. 
Vicefrengselsinspektfjr Hans Jfjrgen 
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Engbo. direktoratet for kriminalforsor
gen, sekretrer. 
Afdelingsforstander, cando jur. Knud 
Aage FrjZlbert, Danmarks journaIisthjZlj
skole. 
FrengselsinspektjZlr Ole Ingstrup, 
statsfrengslet pa Kragskovhede, for
mand. 
Fuldmregtig, cando scient. soc. Jan Chr. 
Mollerup, Danmarks Statistik (for sa 
vidt angarbehandlingen af spl')rgsmaI 
om statistik). 
Fuldmregtig Bodil Philip, direktoratet 
for kriminalforsorgen, sekretrer. 
Fuldmregtig William Rentzmann, di
rektoratet for kriminalforsorgen. 
VicefrengselsinspektjZlr Jens Toistrup, 
statsfrengslet pa Kragskovhede, se
kretrer. 

Justitsministeriets omradeudvalg vedrjj
rende arrestvresenet 
Udvalget er nedsat ved justitsministe
riets skrivelse af 23. oktober 1978. 
Kommissorium: 
Fungerer under justitsministeriets cen
trale samarbejdsudvalgfor frengselsvre
senet som samarbejdsorgan til behand
ling af frelIes samarbejdsspjZlrgsmaI for 
arresthusene. 
Udvalgets sammenscetning: 
Udpeget af Dansk fcengselsforbund: 
Vagtmester Gunner B. Andreasen, ar
resthuset i Svendborg (som reprresen
tant for Arrestfunktionrerernes Organi
sation). 
Arrestforvarer Bruno Christensen, ar
resthuset i Odense (som reprresentant 
for Dansk Arrestforvarerforening). 
Frengselsoverbetjent Leif Jl')rgensen, 
statsfrengslet ved HorserjZld (som re
prresentant for hovedforbundet). 
Vagtmester JjZlrgen Nord, arresthuset i 
Arhus (som reprresentant for Arrest-
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funktionrerernes Organisation). 
Arrestforvarer H. 0stergaard Peder
sen, arresthuset i Slagelse (som reprre
sentant for Dansk Arrestforvarerfor
ening). 
Frengselsoverbetjent Ole Prrest, arrest
huset i HeisingjZlr (som reprresentant for 
Arrestfunktionrerernes Organisation). 
Udpeget af Kriminalforsorgsforenin
gen: 
Forsorgsassistent Bjarne Tell, krimi
nalforsorgen, afdelingen i NykjZlbing Flo 
Udpeget afForenillgell afpolitimestre i 
Danmark: 
Politimester Gudmund Hansen, Nrest
ved. 
PoIitimester JjZlrgen Skat-RjZlrdam, Hil
lerjZld. 
Suppleant: Politimester Cornelius Lar
sen, KjZlge. 
Udpeget af jllstitsministeriet, direkto
rate! for krimina/forsorgen: 
FrengselsinspektjZlr Frits Hellborn, di
rektoratet for kriminalforsorgen, for
mand. 
Kontorchef Arne P. Kruse Jacobsen, 
direktoratet for kriminalforsorgen. 
Fuldmregtig Erik Kjrergaard, direkto
oratet for kriminalforsorgen, sekretrer. 
Fuldmregtig Folmer Lambrek, direkto
ratet for kriminalforsorgen. 
VicefrengselsinspektjZlr Kurt Tagegard, 
KjZlbenhavns frengsler (udpeget efter 
forhandling med Foreningen affrengsels
inspektjZlrer og vicefrengseIsinspektjZl
rer). 

Justitsministeriets omradeudvalg vedrjj
rende kriminalforsorgen i frihed 
Udvalget er nedsat ved justitsministe
riets skriveIse af 9. november 1978. 
Kommissorium: 
Fungerer under justitsministeriets cen
trale samarbejdsudvalg for frengselsvre-



senet som samarbejdsorgan til behand
ling af frelles samarbejdssp¢rgsmlH for 
den frie kriminalforsorg. 
Udvalgets sammenstetlling: 
Udpeget af Krimina/forsorgsforenin
gen: 
Assistent Inger Blomquist, kriminalfor
sorgen, afdelingen i Hiller¢d. 
Predagogisk assistent Henning Nor
destgaard, behandlingsinstitutionen 
» Lynetten«. 
Forsorgsassistent Bjarne Tell, krimi
nalforsorgen, afdelingen i Nyk¢bing F. 
Forsorgsassistent Preben Thygesen, 
kriminalforsorgens 8. afdeling. 
Udpeget af HK: 
Assistent Margit Andersen, kriminal
forsorgens 5. afdeling. 
Assistent Mary J¢rgensen, kriminalfor
sorgen, afdelingen pii Fyn. 
Udpeget af Dansk ftengselsforbllnd: 
Forbundets nrestformand, frengselso
verbetjent Leif J¢rgensen, statsfreng
slet ved Horser¢d. 
Udpeget af justitsministeriet, direkto
ratet for krimina/forsorgen: 
Afdelingsleder Carl Michael Brostrom, 
kriminalforsorgens 9. afdeling (udpeget 
efter forhandling med Kriminalforsorgs
foreningen). 
Forstander Ib Diamant, behandlingsin
stitutionen »Lynetten« (udpeget efter 
forhandling med Kriminalforsorgsfore
ningen). 
Forsorgskonsulent Agnes Haulrig, di
rektoratet for kriminalforsorgen. 
Frengselsinspekt¢r Frits Hellborn, di
rektoratet tor kriminalforsorgen, for
mand. 
Frengselsinspekt¢r Ole Ingstrup, 
statsfrengslet pii Kragskovhede (udpe
get efter forhandling med Foreningen af 
frengselsinspekt¢rer og vicefrengselsin
spekt¢rer). 

Kontorchef Arne P. Kruse Jacobsen, 
direktoratet for kriminalforsorgen. 
Kontorchef Jon Johnsen, direktoratet 
for kriminalforsorgen. 
FUldmregtig Erik Kjrergaard, direkto
ratet for kriminalforsorgen, sekretrer. 
Afdelingsleder Knud Lund, kriminal
forsorgen, afdelingen i Viborg (udpeget 
efter forhandling med Kriminalfor
sorgsforeningen) . 

Personalefordelingsnrevn for kriminal
forsorgen 
N revnet er nedsat ved direktoratets 
skrivelse af 16. september 1975. 
Kommissorium: 
Personalefordelingsnrevnet f¢lger 1¢
ben de forbruget af personaleressour
cerne pii det enkelte tjenestested, tager 
stilling til forslag om personaleudvidel
ser og -indskrrenkninger og afgiver ind
stilling herom til centralstyrelsen. 
Ntevnets sammenstetning: 
Vicefrengselsinspekt¢r J. Balder, For
eningen af frengselsinspekt¢rer og vi
cefrengselsinspekt¢rer. 
Forbundsformand Knud Brandes, 
Dansk frengselsforbund. 
Frengselsinspekt!1lr Frits Hellborn, di
rektoratet for kriminalforsorgen, for
mand. 
Kontorchef Arne P. Kruse Jacobsen, 
direktoratet for kriminalforsorgen. 
Kontorchef Jon Johnsen, direktoratet 
for kriminalforsorgen. 
N restformand i Dansk frengselsforbund, 
frengselsoverbetjent Leif J¢rgensen. 
Frengselsbogholder Poul Kjeldsen, 
Kriminalforsorgsforeningen. 
Fuldmregtig Folmer Lambrek, direkto
ratet for kriminalforsorgen, sekretrer. 
Fg. forstander Mogens Madsen, Krimi
nalforsorgsforeningen. 
Assistent Kirsten Salonen, HK. 
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Teknikudvalget 
Udvalget er nedsat ved direktoratets 
skrivelse af 10. december 1971 (reorga
niseret ved direktoratets skrivelse af 
22. august 1974). 
Kommissorium: 
U dvalget skal udelukkende beskreftige 
sig med tekniske problerner af sikker
hedsmressig art m. v. 
Udvalgets sammensa!tning: 
Vagtmester Joachim Kent Ahrends, 
Dansk fa::ngselsforbund. 
Frengselsinspektjijr Erik Andersen, 
statsfrengslei i Ringe, formand. 
Vicefrengselsinspektjijr J¢rgen Bang, 
Foreningen af frengselsinspekt<ilrer og 
vicefrengselsinspekt9>I"er. 
FUldmregtig F. Denker, direktoratet for 
kriminalforsorgen, sekretrer. 
FUldmregtig Folmer Lambrek, direkto
ratet for kriminalforsorgen. 
Frengselsforvalter Arne Haugaard 
Nielsen, K¢benhavns frengsler. 
Overvagtmester Edvard Nielsen, di
rektoratet for kriminalforsorgen. 
Frellgselsoverbetjent Jens Chr. Smede
gaard, Dansk frengselsforbund. 
Justitsministeriets tilsynsf¢rende inge
ni¢r, civilingeni¢r B. Schl¢er, er tilfor
ordnet udvalget som srerligt sagkyndig. 

Tilsynsradet vedrfSrende beskreftigelsen 
af de indsatte i kriminalforsorgens an
stalter 
Tilsynsrftdet er nedsat ved justitsmini
steriets instruks af 22. september 1969. 
Kommissorium: 
1. Dr¢fte almindelige sp¢rgsmftl om 

beskreftigelsen af de indsatte i krimi
nalforsorgens an stalter, herunder 
sp¢rgsm1l.l om beskreftigelseus for
hold til det private erhverv. 

2. Afgive udtalelser til justitsministe
riet, direktoratet for kriminalforsor-

, ''""9& ______ _ 

gen, over klager fra det private er
hverv vedr¢rende beskreftigelsen af 
de indsatte. 

3. Afgive udtalelser til justitsministe
det, direktoratet for kriminalforsor
gen, over forslag om etablering af 
nye arbejdsfag i kriminalforsorgens 
anstalter eller om vresentlige udvi
delser af best~ende arbejdsfag. 

TUsynsradets sammensa!tning: 
Direkt¢r for kriminalforsorgen Hans 
Henrik Brydensholt, formand. 
Medlemmer af folketinget: 
Folketingsmand Henning Jensen. 
Folketingsmand Henrik Toft. 
Indstillet af Industriradet, Dansk Ar
bejdsgiveliorening og Handva!rksradet 
i forening: 
Direkt¢r Erling Larsen. 
Viceoldermand, snedkermester Aage 
Olsen. 
Oldermand, skrreddermester Holger 
Voigt-Petersen. 
Indstillet af Landsorganisationen i 
Danmark og Arbejderbevcegelsens Er
hvervsrad i jorening: 
Forbundsformand Helge Dj¢rup. 
Gruppeformand H.-Uis J¢rgensen. 
Nrestformand Poul Larsen. 
Rftdets sekretariatsfonctninger vareta
ges af kontorchef Arne P. Kruse Jacob
sen, direktoratet for kriminalfol'sorgen, 
der tilllige deltager i rftdets m¢der !'om 
tilforordnet. 

Tjenestetidsudvalget 
Udvalget er nedsat ved direktoratets 
skrivelse af 10. december 1971 (reorga
niseret ved direktoratets skrivelse af 
22. august 1974). 
Kommissorium: 
Udvaiget skal beskreftige sig med 
sp¢rgsmfti vedr¢rende tjenestetid og 
tjenestetiirettelreggeise. 



Udvalgets sammensretning: 
Frengselsinspekt~r Erik Andersen, 
Foreningen af frengselsinspekt0rer og 
vicefrengselsinspekt¢rer. 
Nrestformand i Dansk frengselsforbund, 
frengselsoverbetjent Leif J¢rgensen. 
Overvagtmester Peder E. Krogsdal, 
statsfrengslet i Horsens. 
Fuldmregtig Folmer Lambrek, direkto
ratet for kriminalforsorgen, formand. 
Arrestforvarer B. Laugesen, Dansk 
frengselsforbund. 
Overvagtmester Edvard Nielsen, di
rektoratet for kriminalforsorgen, se
kreber. 
Forbundssekretrer EUif Petersen, 
Dansk frengselsforbund. 
Nftr udvalget dr0fter sp~rgsmiU vedr!i>
rende vrerkmestrene, tiltrredes udvalget 
af: 
Vrerkmester Julius B. Larsen, Dansk 
frengselsforbund. 
- vedr¢rende personale ved arresthuse
ne: 
Vagtmester J~rgen Nord, Arrestfunkti
onrerernes organisation. 

14.2.3. Ikke-permQnente udvalg og ar
bejdsgrupper 
Arbejdsgruppen vedr~rende revision af 
anordningerne m. v. 
Arbejdsgruppen er nedsat ved justits
ministeriets skrivelse af27. marts 1968. 
Kommissorillm: 
Arbejdsgruppen skal foretage en revi
sionsmressig gennemgang af reglerne 
vedr0rende rettigheder og pligter for de 
indsatte i kriminalforsorgens an stalter 
samt anstalternes praksis med hensyn 
til reglernes gennemf¢relse. 
Arbejdsgruppen skal i forbindelse her
med overveje sp!!1rgsmfilet om eventuel 
udfrerdigelse af frelles anordningsbe
stemmelser for flere sanktionsformer. 

Arbejdsgruppens sammensretning: 
Frengselsinspekt~r Jens Birk, stats
frengslet ved Sdr. Omme. 
Frengselsinspekt¢r Erik Christensen, 
statsfrengslet ved Horser¢d. 
Frengselsinspekt0r Vagn Kildemoes, 
statsfrengslet pil. Spbys!!1gftrd. 
Arrestforvarer Jens Krremer, arresthu
set i Vejle. 
Vicefrengselsinspektor Kurt Til.gegard, 
K¢benhavns frengsler. 
Kontorchef Jens J~rn Waagensen, di
rektoratet for kriminalforsorgen, for
mand. 

Strulduranalyseudvalget 
Udvalget er nedsat ved justitsministe
riets skrivelse af 4. marts 1970. 
K ommissorilll1l: 
Det pil.hviler udvalget pil. grundlag af en 
underS!!1gelse og beskrivelse af det nu
vrerende personates st0rrelse og sam
mensretning, samarbejdsformer, ar
bejdsprocesser m. v ., ved nogle nrerme
re angivne ansta1ter at fremkomme med 
forslag til den fremtidige pe.rsonale
mressige struktur ved disse an stalter og 
den fremtidige udforeIse af anstalternes 
forskeIlige arbejdsprocesser, herunder 
samarbejdsformerne mellem de for
skellige personalekategorier. 
Udvalgets sammens{(!tnillg: 
FrengseIsinspekt¢r Erik Andersen, 
statsfrengslet i Ringe, formand. 
Vicefrengselsinspektor Jorgen Bang. 
statsfrengslet i Horsens (for sil. vidt an
gil.r de sp!!1rgsmil.I, der vedr!!1rer under
sogeisen i statsfrengslet i Horsens). 
Konsulent Gerhard Graabek. admini
strationsdepartementet. 
FrengseIsinspekt!!1r Ole Hansen, stats
frengslet i Vridsl0selille (for sft vidt an
gftr de sporgsmil.I, der vedrorer under
sogelsen i statsfrengslet i Vridsl¢seliIle). 
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Frengselsinspektji)r Flemming Lerche, 
statsfrengslet ved Nr. Snede (for sft vidt 
angftr de sp¢rgsmftl, der vedr¢rer un
ders¢gelsen i statsfrengslet ved Nr. 
Snede). 
Fuldmregtig Bodil Philip, direktoratet 
for kriminalforsorgen, sekretrer. 
Forskningskonsulent Hans Chr. Ras
mussen, Socialstyrelsen (efter indstil
ling fra Den sociale Uddanne1seskom
mission). 
Vicefrengselsinspekt¢r Frank R¢d
gaard, statsfrengslet M¢gelkrer (for sft 
vidt angftr de sp¢rgsmM, der vedr¢rer 
underSj2lgelsen i statsfrengslet M¢gel
krer). 
Afdelingsleder, lektor, cando jur. Pre
ben Wolf, Sociologisk institut. 

Beklredningsudvalget 
U dvalget er nedsat ved justitsministe
riets skrivelse af 23. februar 1971. 
Kommissorillm: 
Udvalget skal foretage en revisions
mressig gennemgang af reglerne om de 
indsattes arbejds- og fritidsbeklredning, 
herunder overvejelse af mulighederne 
for anvendelse af en mindre institu
tionsprreget fritidsbeklredning. 
Endvidere skal mulighederne for at 
overdrage arbejds- og fritidsbeklrednin
gen til de indsatte ved l¢sladelsen over
vejes i sammenhreng med reglerne om 
de indsattes ret til at vrere i besiddelse af 
priVate beklredningsdele og de nugrel
dende ordninger for tilvejebringe1se af 
beklredning til brug efter l¢sladelsen. 

Udvalgets sammenstetning: 
Afdelingsleder Ejvind Andersen, di
rektoratet for kriminalforsorgen, se
kretrer. 
Frengselsoverbetjent Jens Peter Kri
stensen, statsfrengslet i Horsens. 
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Frengselsinspekt¢r JjZlrgen Tolstrup, 
statsfrengslet i Nyborg, [ormand. 
Arrestforvarer H. 0stergaard Peder
sen, arresthuset i Slagelse. 

Arbejdsgruppen vedrprende [orSf!g med 
hensyn til undervisning af indsatte 
Arbejdsgruppen er nedsat ved justits
ministeriets skrivelse af 20. september 
1971. 
Arbejdet forventes afsluttet 1981. 
Kommissorillm: 
Det pahviler arbejdsgruppen at bistft 
ved ivrerksrettelse og gennemf¢relse af 
fors¢g vedr¢rende undervisning af ind
satte og efter en vurdering afpredagogi
ske erfaringer hermed at fremsrette for
slag om fremtidig tilrette1reggelse af un
dervisningen. 
Det forudsrettes, at arbejdsgruppen og
sft herudover drMter og afgiver indstil
ling om principielle sp¢rgsmM vedr¢
rende undervisning for indsatte. 
Arbejdsgrllppens sammenstetllillg: 
Afdelingsleder, cando psyk. Svend El
lehammer Andersen, Danmarks Lre
rerh¢jskole. 
Undervisningsinspekt¢r Bent Berg
Nielsen, undervisningsministeriet. 
Undervisningskonsulent Erik Henning 
J¢rgensen, direktoratet for kriminalfor
sorgen, sekretrer. 
Chefkonsulent Flemming Skadhauge, 
Dansk Management Center, [ormand. 

Byggeudvalget 
Udvalget er nedsat ved justitsministe
riets skrivelse af 21. marts 1972. 
Kommissorillm: 
1. S¢ge lji)sninger pft kapacitetsproble

merne i K¢benhavns frengsler og de 
nordsjrellandske arresthuse, eveatu
elt ved forslag om etablering af en 
eller flere nye an stalter. Endvidere 



Sprpjtelakeril/g i al/statten )led HerSfedl'eSlel', 

skal udvalget ved denne anstalts
planlregning s0ge en l¢sning pa de 
problemer, som manglen pa en egnet 
Iukket afsoningsanstalt for kvinder 
rejser. Det forudsrettes, at udvalget 
overvejer, om der i forbindeIse med 
opf¢reIse af en ny politigard ved Po
lititorvet i K¢benhavn b¢r s¢ges ind
rettet et varetregtsafsnit beregnet pa 
anbringelse af indsatte i den fprste 
periode af varetregtstiden. Udvalget 
bpr i denne forbindelse tage stilling 
til de problemer, som knytter sig til 
transport af de indsatte mellem Kp
benhavns frengslers forskellige afde
linger og poIitiet, respektive retter
ne. 

2. Fremkomme med sactanne forslag 
om udbygning af de nrevnte eksiste
rende anstalter, som er n¢dvendige 
for, at disse an stalter sammen med 
den eller de nye an stalter kan indga 
som led i et moderne anstaltssystem. 

3. Fremkomme med forslag om mid
lertidige ombygninger af K¢ben
havns frengslers forskelIige afdeIin
ger. 

4. Det pahviler ikke udvalget at udar-
bejde lovforslag. 

Udva{gets sammens{J?tning: 
FrengselsinspektPr Erik Christensen, 
statsfrengslet ved Horsen'ld. 
Fuldmregtig Ilse Cohn, direktoratet for 
kriminalforsorgen. 

123 

-'0 

~: 
'.!' 
I, 
l 



Politimester Mogens Grau, Gladsaxe. 
Fuldmregtig Helle Hald, direktoratet for 
kriminalforsorgen. 
Kontorchef Arne P. Kruse Jacobsen, 
direktoratet for kriminalforsorgen. 
Overvagtmester Aage Leander Karls
son, Kfijbenhavns frengsler. 
Politimester J fijrgen Nielsen, He1singfijr. 
Frengselsinspektfijr Lars Nielsen, An
stalten ved Herstedvester, formand. 
Justitsministeriets tilsynsfj!}rende arki
t(Jet Alex Poulsen. 
Justitsministeriets tilsynsffijrende inge
nij!}r B¢rge Scbl¢er. 
Frengselsinspekt¢r Erik Taylor, krimi
nalforsorgens personalesko]e. 
Frengselsoverbetjent J¢rgen Wulff-Jen
sen, K¢benhavns frengsler. 
Politimester J¢rgen Nie1sn, He1sing¢r, 
er formand for den undf\. udvalget ned
satte arbejdsgruppe vedrj!}rende de 
nordsjrellandske arresthusforhold. 
Udover udvalgsmedlemmerne deltager 
frengselsinspekt¢r Ole Hansen og vi
cefrengselsinspektfijr Hans Jj!}rgen Eng
bo i gruppens arbejde, sidstnrevnte som 
sekretrer. 
Udvalget er under omdannelse efter af
givelse af 4 betrenkninger. 

Arbejdsgruppen vedr~rende transport
opgaver 
Arbejdsgruppen er nedsat ved direkto
ratets skrivelse af 17. maj 1974. 
Arbejdet forventes afsluttet medio 
1979. 
Kommissorilil11 : 
Arbejdsgruppen skal foretage en under
sfijgelse af den nuvrerende tilrettelreg
gelse af al transport af indsatte samt 
stille forslag til effektivisering og hen
sigtsmressig tilrettelreggelse af det pft
greldende arbejdsomrftde. 
Arbejdsgruppen skal tillige unders¢ge, i 
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hvilket omfang andre led i retssystemet 
har indvirkning pft transportopgaverne. 
Arbejdsgruppen \ sammenscetlling: 
FUldmregtig Ilse Cohn, direktoratet for 
kriminalforsorgen, sekretrer. 
Politiassistent Klougi'trd Christiansen, 
Dansk politiforbund. 
Politimester Mogens Grau, Gladsaxe. 
Overvagtmester Jj!}rgen Juh! Jensen, 
K¢benhavns frengsler. 
Politiinspekt¢r V. Thanning Jensen, 
Rigspolitichefen. 
Kontorchef Jon Johnsen, direktoratet 
for kriminalforsorgen, formand. 
Overvagtmester Aage Leander Karls
Son, Kj!}benbavns frengsler. 
Frengse1sinspektj!}r Lars Nielsen, For
eningen af frengselsinspektj!}rer og vi
cefrengselsinspekt¢rer. 
Kriminalassistent Kurt Olsen, Dansk 
kriminalpolitiforening. 
Forbundssekretrer Eilif Petersen, 
Dansk frengselsforbund. 
Vicepolitidirektfijr Rirger Vends borg, 
Politidirekt¢ren. 
Frengselsoverbetjent Jj!}rgen Wulff-Jen
sen, Kfijbenhavns frengsler. 

Arbejdsmarkedsgruppen 
Arbejdsgruppen er nedsat den 30. okto
ber 1974. Kommissoriet rendret den 1. 
oktober 1976. 
Kommissorium: 
Arbejdsgruppen har til opgave at fj!}lge 
og koordinere arbejdet i de erhvervs
kontaktnrevn (ERKO-nrevn), der er 
nedsat forsj!}gsvis omkring de fynske 
anstalter samt i det hele taget at ffijlge 
udviklingen i samarbejdet mellem kri
minalforsorgens og arbejdsmarkedets 
parter med henbJik pa at Jette de krimi
nelles tilpasning til det almindelige ar
bejdsmarked. 



Arbejdsgruppens sammensa!tning: 
. )tyringsgruppen: 
nirektjilr for kriminalforsorgen Hans 
Henrik Brydensholt. 
Direkt!1Jr cand. polit. Arne Lund, Dansk 
Arbejdsgiverforening. 
Formand for LO, Thomas Nielsen. 
Arbejdsg1'llppen: 
Frengselsinspektjilr Erik Andersen, 
statsfrengslet i Ringe. 
0konom Gunnar Iversen, LO. 
Kontorchef Arne P. Kruse Jacobsen, 
direktoratet for kriminalforsorgen, 
formand. 
Konsulent Leif Nielsen, LO. 
Fuldmregtig William Rentzmann, di
rektoratet for kriminalforsorgen, se
kreher. 
KontorchefPoul Roos, Dansk Arbejds
giverforening. 
Sekretrer Hanne Simonsen, Dansk Ar-
bejdsgiverforening. --, 

. ' 
KonsuJentgruppen vedr. reglernr om 
ophold i varetregtsfrengsel 
Fortsrettelse af arbejdsgruppen vedr0-
rende revision af varetregtsanordninger 
m.v., der blev nedsat den 13. februar 
1975, og som afsluttede sit arbejde i fe
bruar 1978. 
Konsulentgruppen vil fungere i 1-2 fir. 
Kommissorium: 
Rftdgivende over for direktoratet med 
hensyn til de nye regIer om ophold i 
varetregt, der tradte i kraft den 1. okto
ber 1978. 
KOIISLI I ell! gl'llppe liS samme liSle t ning: 
Professor, dr. jur. Hans Gammel
toft-Hansen. 
Fuldmregtig Helle Hald, direktoratet for 
kriminalforsorgen. 
Frengselsinspektjilr Ole Hansen, ~tats
frengslet i Vridsl0seliIle. 

Arrestforvarer Jens Krremer, arresthu
set i Vejle . 
Politimester Axel S0rensen, Svend
borg. 
Vicefrengselsinspektjilr Kurt Tagegfird, 
Kjilbenhavns. frengsler. 
Kontorchef Jens Jjilrn Waagensen, di
rektoratet for kriminalforsorgen. 

UndvigeIsesgruppen 
Arbejdsgruppen er nedsat ved direkto
ratets skrivelse af31. oktober 1975. 
Ar1:-ejdet forventes afsluttet forfiret 
1979. 
Kommissorium: 
Arbejdsgruppen har til opgave at sjilge at 
fastJregge et acceptabelt niveau for und
vigelser og udgangsmisbrug pa de en
keIte an stalter samt at anvise metoder 
til regulering af disse niveauer. 
Arbejdsgruppens sammellsa!/nillg: 
Vicefrengselsinspekt0r J0rgen Balder, 
statsfrengslet ved Horserod . 
Fuldmregtig Helle Hald, direktoratet for 
kriminalforsorgen. 
Kontorchef Jon Johnsen, direktoratet 
for kriminalforsorgen, formand. 
Fuldmregtig Peter Schou, direktoratet 
for kriminalforsorgen, sekretrer. 
Vicefrengselsinspektor Kurt Tfigegfird, 
K0benhavns frengsler. 

Arbejdsgruppen vedrj'irende det fremti
-rlige behov med hensyn til visse lederstil
linger inden for kriminalforsorgen 
(mellemledergruppen) . 
Arbejdsgruppen er nedsat ved direkto
ratets skrivelse af 17. maj 1976. 
Arbejdet forventes afsluttet i begyndeI
sen at'1979. 
K0l11missorill111 : 
Arbejdsgruppen har til opgave at over
veje mulighederne for at sikre, at der 
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ved ledighed i en rrekke lederstillinger 
inden for kriminalforsorgen er et til
strrekkeligt antal kvalificerede ans~ge
reo 
Arbejdsgruppen skal isrer koncentrere 
sig om stillingerne som arrestforvater, 
afsnitsleder pa anstalterne samt afde
lingsleder og institutionsleder i den frie 
forsorg. 
Arbejdsgruppen skal stille forslag til sa
danne rendringer i regler og praksis om 
intern uddannelse, bed~mmelser, for
fremmelser m. v., som findes hensigts
mressige. 
Arbejdsgruppen skal endvidere udar
bejde et begrundet overslag over, hvilke 
~konomiske og personalemressige kon
sekvenser arbejdsgruppens forslag kan 
forventes at fa. 
Arbejdsgruppens sammens(Etlling: 
Fuldmregtig ilse Cohn, direktoratet for 
kriminalforsorgen. 
Frengselsinspekt~r Ole Hansen, stats
frengslet i Vridsl~selille, fOl'mand. 
Fuldmregtig Erik Kjrergaard, direkto
ratet for kriminalforsorgen. 
Frengselsinspekt~r Erik Taylor, krimi
nalforsorgens personaleskole. 

Styringsgruppen vedr~rende gennemfj}
relsen af planlregningsudvalgets forslag 
m.v. 
Styringsgruppen er nedsat ved direkto
ratets skrivelse af 26. maj 1976. 
KOrrlmissorium: 
Styringsgruppen har til opgave 
at foresta h~ringen over planlregnings
udvalgets betrenkning (og det dertil 
knyttede notat) for sa vidt angar direk
toratets omrll.de (i samarbejde med 2. 
afde1ing), 
at tage stilling til, hvorvidt og pa hvilken 
made der pa baggrund heraf skal gen-
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nemf~res rendringer i forsorgsarbejdets 
struktur og indhold. Det forudsrettes, at 
styringsgruppen optager kontakt med 
de enkelte afdelinger m.v. herom, 
at opstille en tidsplan for gennemf~rel
sen af eventuelle rendringer, 
at udarbejde et begrundet forslag over, 
hvilke ~konomiske og personalemressi
ge konsekvenser eventuelle rendringer 
kan forventes at fa, samt 
at f~lge gennemf~relsen af eventuelle 
rendringer. 
Det forudsrettes, 
at styringsgruppen f¢lger fors¢gene 
omkring Ringgardsafdelingen og afde
lingen i Arhus, samt 
at den i forn~dent omfang optager kon
takt med arbejdsgruppen vedr¢rende 
etablering af distriktskontorer i K~ben-

,havn inden for det nuvrerende central
kontors geografiske omrade. 
Endvidere b¢r gruppen i forn~dent 

omfang optage kontakt med arbejds
gruppen vedr~rende udnyttelsen af 
kriminalforsorgens anstaltssystem 
(fordelingsgruppen) . 
Arbejdsgruppens sammens(Etning: 
Direkt¢r for kriminalforsorgen, Hans 
Henrik Brydensholt, formand. 
Fuldmregtig Hans Henrik Br~ndsted, 
direktoratet for kriminalforsorgen, 2. 
afdeling. 
Forsorgskonsulent Agnes Haulrig, di
rektoratet for kriminalforsorgen, 5, 
kontor. 
FrengselsinspekWr Ole Ingstrup, 
statsfrengslet pa Kragskovhede. 
Fuldmregtig Erik Kjrergaard, direkto
ratet for kriminalforsorgen, 1. afdeling. 
Vicefrengselsinspekt0r Jens Toistrup, 
statsfrengslet pa Kragskovhede, se
kretrer. 
Endvidere deltager efter behov 
Frengselsinspekt¢r Frits Hellborn, di-
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rektoratet for kriminalforsorgen, 1. af
deling. 
FrengseIsinspekt~r J~rgen Tompe, di
rektoratet for kriminalforsorgen, 2. af
deling. 
samt 
Formanden for gennemf~relsesgruppen 
for Kpbenhavn, fuldmregtig Folmer 
Lambrek, direktoratet for kriminalfor
sorgen. 
Formanden for gennemf~relsesgruppen 
for provinsen, fuldmregtig lIse Cohn, di
rektoratet for kriminalforsorgen. 

Styringsgruppen vedr~rende tilpasniog 
af kriminalforsorgens organisation til 
rendrede belregsst~rreIser 
Styringsgruppen er nedsat ved direkto
ratets skrivelse af 11. oktober 1976. 
Arbejdet forventes afsIuttet fodi.ret 
1979. 
Kommissorium: :', 
Styringsgruppen har til opgave at frem
komme med forslag til tilpasning af kri
minaIforsorgens organisation til rendre
de aktivitetsniveauer i forbindelse med 
mindre belreg. 
Gruppen forudsrettes at vrere opmrerk
som pA mulighedeme for at tilpasse an
staltssektoren ved formindskeIse af et 
antal anstaIter fremfor ved fuldstrendige 
nedlreggelser. 
Det forudsrettes endvidere, at forslag 
om tilpasning vedr~rer aIle funktioner 
pA anstalterne. 
Styrillgsgruppens sammellsff!tning: 
Formanden for Dansk frengseIsfor
bund, Knud Brandes. 
Direkt~r for kriminalforsorgen Hans 
Henrik Brydensholt. 
Formanden for Foreningen affrengsels
inspekt~rer og vicefrengseIsinspekt~
reI', Hans J. Engbo. 

Nrestformand i Dansk frengseIsforbund, 
Leif J~rgensen (suppleant). 
Formanden for Knminalforsorgsfore
ningen, Poul Kjeldsen. 
Fg. forstander Mogens Madsen, Krimi
nalforsorgsforeningen (suppleant). 
Formanden for sektionen af overens
komstansatte jurister m.v., Arne Ou
gaard. 
Formanden for HK-sektionen, Kirsten 
Salonen. 
Sekretariat: 
FuIdmregtig Hans Henrik BrjOndsted, 
direktoratet for kriminalforsorgen. 
Frengselsinspekt~r Frits Hellborn, di
rektoratet for kriminaIforsorgen. 
Konsulent Henning Jakobsen, admini
strationsdepartementet. 
Fuldmregtig Erik Kjrergaard, direkto
rate! for kriminalforsorgen. 
FrengseIsinspekt~r J~rgen Torn~e, di
rektoratet for kriminalforsorgen. 

Arbejdsgruppen vedr~rende udbygning 
af kriminalforsorgens etatsuddannelse 
Arbejdsgruppen er ned sat ved direkto
ratets skrivelse af 18. marts 1977. 
Indstillingen kan p~regnes frerdiggjort, 
for sA vidt angAr spprgsmAlet om grund
uddannelsen (og efteruddannelse) i ja
nuar/februar mAned 1979. 
Kommissoriul1l : 
Arbejdsgruppen har til opgave at frem
komme med forslag til udbygning af den 
etatsuddannelse af kriminalforsorgens 
uniformerede basispersonale, som gen
nemf~res bLa. pa kriminalforsorgens 
personaleskole. 
I forbindelse hermed forudsrettes ar
bejdsgruppen at overveje, om elemen
ter i den i betrenkning nr. 670/1973 om 
sociale uddanneIser omhandlede soci
alpredagogiske uddanneIse bpr indg~ i 
en udbygget etatsuddanneIse. Arbejds-
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gruppen b~r tillige overveje mulighe
derne for at ivrerksrette en mere syste
matisk uddannelsesvirksomhed pft le
delse,splan. 
Arbejdsgruppens sammensO!tning.' 
Forbundsformand Knud Brandes, 
Dansk frengselsforbund. 
Frengselslrerer Henning Ejsb~l, krimi
nalforsorgens personaleskole, sekre
trer. 
Undervisningsleder Carl E. Engraf, 
kriminalforsorgens personaleskole, se
kretrer. 
Kontorchef Jon Johnsen, direktoratet 
for kriminalforsorgen. 
Undervisningsleder Jon Kronegh, Kri
minalforsorgsforeningen. 
Forbundssekretrer Eilif Petersen, 
Dansk frengselsforbund. 
Chefkonsulent Flemming Skadhauge, 
Dansk Management Center. 
Frengselsinspekt(ijr Erik Taylor, For
eningen af frengselsinspektfijrer og vi
cefrengselsinspekt(ijrer, formand. 

Arbejdsgruppen vedrJSrende omstruktu
reringen af forsorgsarbejdet i K~ben
havns frengsler 
Arbejdsgruppen er nedsat ved direkto
ratets skrivelse af 22. september 1977. 
Arbejdet forventes afsluttet 15. juni 
1979. 
Kommissoriul1l.' 
Arbejdsgruppen er - som forudsat i 
skrivelse af 12. sept~mber 1977 angflen
de nedsrettelsen af en arbejdsgruppe 
vedr(ijrende omstrukturering afforsorgs
arbejdet i kriminalforsorgen, for s§. vidt 
angflr Kpbenhavns-omrfldet - nedsat 
som et underudvalg til behandling af de 
sp~rgsmfll, som srerligt har relation til 
K~benhavns frengsler. 
Arbejdsgruppen har blandt andet til op
gave at afgive indstilling om: 
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1. Introduktionskurser for de forsorgs
medarbejdere, der skal have adgang 
til K(ijbenhavns frengsler, og for alle 
relevante personalegrupper i K~
benhavns frengsler. 

2. Retningslinier for lpbende uddannel
se af forsorgsmedarbejdere, det 
uniformerede personale og andre 
personalegrupper ved K(ijbenhavns 
frengsler. 

3. Retningslinier for ud~velsen af de 
forsorgsmressige, administrative 
funktioner i K(ijbenh:avns frengsler. 

4. Den forsorgsmressige beman ding i 
K(ijbenhavns frengsler i en over
gangsperiode og denne periodes 
lrengde. 

Arbejdsgruppens sammenscetning.' 
Frengselsoverbetjent Sl!lren Andersen, 
Kl!lbenhavns frengsler. 
Afdelingsleder Mogens W. Elmquist, 
kriminalforsorgens 2. afdeling. 
Vagtmester IngolfFarvin, K(ijbenhavns 
frengsler. 
Fuldmregtig Helle Hald, direktoratet for 
kriminalforsorgen, sekretrer. 
Forsorgsassistent Jens Kristian Jeppe 
Handberg, kriminalforsorgens 7. afde
ling. 
Forsorgskonsulent Agnes Haulrig, di
rektoratet for kriminalforsorgen, for
mand. 
Overvagtmester Jl!lrgen Peter Juhl Jen
sen, Kpbenhavns frengsler. 
Forsorgsassistent Lene Nyvang Jen
sen, kriminalforsorgens 5. afdeling. 
Overvagtmester Aage Leander Karls
son, K(ijbenhavns frengsler. 
Undervisningsleder Jon Kronegh, KI!l
benhavns frengsler. 
Forsorgsleder Frede Kruse-Christian
sen, Kl!lbenhavns frengsler. 
Vicefrengselsinspekt9)r Jens Borg 
Nielsen, Kpbenhavns frengsler. 



Assistent Laila Ploug, KS?lbenhavns 
frengsler. 
Vagtmester Palle V. Schunck, KS?lben
havns frengsler. 
Ovedrege C. Stuip, K¢benhavns freng
sler. 
Afdelingsleder Anne-Lise SS?lrensen, 
kriminalforsorgens 7. afdeling. 
FrengselsinspektS?lr Erik Taylor, krimi
nalforsorgens personaleskole. 
VicefrengselsinspektS?lr K. T~gegard, 
KS?lbcnhavns frengsler. 

Arbejdsgruppen vedr~rende fors~g med 
hjreIp til ofre i Ringgardsdistriktet 
Arbejdsgruppen er nedsat ved direkto
ratets skrivelse af 16. september 1977. 
Arbejdet forventes afsluttet den 1. juli 
1979. 
Kommissorillm: 
Arbejdsgruppen har til opgave at over
veje om og i givet fald pa hvilken made, 
der i forbindelse rned Ringgards afde-.*. ' 
lingen forsogsvis kan etahleres d'tdgiv-
ning og anden bistand til personer i om
rMet, der bliver udsat for kriminalitet. 
Arbejdsgruppens opmrerksomhed hen
ledes pa rigsadvokatens meddelelse nr. 
6/77 vedr¢rende erstatning til ofre for 
forbrydelser. 
Arbejdsgruppen skal have afsluttet ar
bejdet senest den 1. marts 1978. 
Arbejdsgruppen anmodes endvidere 
om at udarbejde et begrundet overslag 
over, hvilke ¢konomiske konsekvenser 
arbejdsgruppens forslag kan forventes 
at fa. ,;, 
Arbejdsgruppells sammens{I:tning: 
Afdelingsleder Hakon Nielsen. krimi
nalforsorgens 6. afdeling (Ringgards af
deIingen), formand. 
Forsorgsfuldmregtig Wivi Kruse, kri
minalforsorgens 6. afdeling (Ringgards 
afdelingen). 

Kriminnlforsorgen 9 

Fuldmregtig, cando jur. Eva ErsbS?lIl, so
cialcentret Enghave. 
Fuldmregtig Ali ce Pedersen, socialcen
tret Enghave. 
Kriminalkommissrer Walmer Petersen, 
KS?lbenhavns politi, station 9. 
Fuldmregtig Peter Schou, direktoratet 
for kriminalforsorgen, sekretrer. 

Arbejdsgruppen vedr~rende voId m.v. i 
de Iukkede anstaiter 
Arbejdsgruppen er nedsat ved justits
ministeriets skrivelse af 22. december 
1978. 
Arbejdsgruppen er anmodet om at 
fremskynde sit arbejde mest muligt. 
Kommissorillfl1: 
Arbejdsgruppen skal behandle sporgs
malet am forekomsten af voId, ind
smugling og handel med narkotika m. V. 

i de lukkede anstalter og fremkomme 
med forslag til egnede foranstaltninger 

.herimod. 
Arbejdsgruppens sammens{l!tning: 
Fra direktoratet for krimina/forsorgen: 
Kontorchef Jens Jorn Waagensen, for
mand. 
Fuldmregtig Paul Hampsted, sekretrer. 
Fra Anstaltell red Herstedl'ester: 
Overlrege Ole Nygaard Jensen. 
Frengselsinspektpr Lars Nielsen. 
Overvagtmester BS?lrge Erikllen. 
Vagtmester Soren Sorensen (udpeget af 
den lokale afdeling af Dansk frengsels
forbund). 
Fra statsfcel1gslet i Horsens: 
Vicefrengselsinspektpr Jprgen Bang. 
Overvagtmester Edvind Holst Peder
sen. 
Frengselsoverbetjent Uno Wolf (udpe
get af den lokale afdeling af Dansk 
frengselsforbund). 
Fra Kobelllzm'lls ftl!ngsler: 
Frengselsinspektor Jorgen Heilbo. 
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Overvagtmester Aage Leander Karls
son. 
Frengselsoverbetjent S~ren Andersen 
(udpeget af den lokale afdeling afDansk 
frengselsforbund) . 
Fra statsfamgslet i Nyborg: 
Frengselsinspekt~r Ole Ingstrup. 
Overvagtmester Niels Chr. Egholm 
Christensen. 
Vagtmester Ib Bak (udpeget af den 10-
kale afdeling af Dansk frengselsfor
bund). 
Fra statsfcengslet i Ringe: 
Frengselsinspekt~r Erik Andersen. 
Overvagtmester Harry Drost Christian
sen. 
V rerkmester/enhedsfunktionrer Folmer 
Clausen (udpeget af den lokale afdeling 
af Dansk frengselsforbund). 
Fra statsfcengslet i Vridsl¢selille: 
Frengselsinspekt~r Ole Hansen. 
Overvagtmester Arne Ejvind Jensen. 
Vagtmester Kent Ahrends (udpeget af 
den lokale afdeling af Dansk frengsels
forbund). 

14.2.4. Andre udvalg og arbejdsgrup
per med reprcesentationfra kriminalfor
sorgen 
Justitsministeriets kriminalpolitiske 
forskningsudvalg 
Udvalget er nedsat ved justitsministe
riets skrivelse af 7. oktober 1975. 
Kommissorium: 
Udvalget har til opgave at medvirke til 
en koordinering af den kriminalpolitiske 
forskning gennem dr91ftelser og ud
veksling af oplysninger om kriminalpo
litiske forskningssp~rgsmln samt at 
ractgive med hensyn til gennemf¢relsen 
af forskningsopgaver, der ivrerksrettes 
eller overvejes ivrerksat af justitsmini
steriet eller af institutioner eller udvalg 
inden for justitsministeriets omr~de. 
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Udvalgets sammenscetning: . 
Lektor, lie. jur. Britt-Mari Persson 
Blegvad, Institut for organisation og ar
bejdssociologi. 
Forbundsformand Knud Brandes, 
Dansk frengselsforbund. 
Direkt~r for kriminalforsorgen Hans 
Henrik Brydensholt. 
Politimester Erik Christensen, Politi
mesterforeningen. 
Konsulent Michael Christiansen, ju
stitsministeriet. 
Professor, dr. med. J~rgen B. Dalgaard, 
Retsmedicinsk Institut, Arhus. 
Politikommissrer Anton Dalsgaard, 
Dansk Politiforbund. 
Politidirekt0r P. Befsen, Politig~rden. 
Professor, dr. jur. Hans Gammel
toft-Hansen, Retsvidenskabeligt Insti
tut. 
Professor, dr. jur. Verner Goldschmidt. 
Universitetslektor, lie. jur. Vagn Gre
ve, Kriminalistisk Institut. 
Overlrege, dr. med. C.J. Hansen, Stats
hospitalet ved Arhus. 
Dommerfuldmregtig Knud Have, 
Dommerfuldmregtigforeningen. 
FrengselsinspekWr Ole Ingstrup, For
eningen af frengselsinspekt91rer og vi
cefrengselsinspekt91rer. 
Sekretariatschef, cando jur. et art. Lars 
Rand Jensen, Det kriminalprreventive 
Ract. 
Universitetslektor, cando jur. J0rgen 
Jepsen, Institut for proces og kriminal
ret, Arhus Universitet. 
Frengselsbogholder P. Kjeldsen, Kri
minalforsorgsforeningen. 
Forskningsleder P.-H. Kiihl, Social
forskningsinstituttet. 
Rigsadvokat Per Lindegaard, Rigsad
vokaturen. 
Kontorchef Michael Lunn, justitsmini
steriet. 



Departementschef Niels Madsen, Ju
stitsministeriet, formand. 
Sociallrege Iwan Mark, Socialmedi
cinsk klinik, Arhus. 
Dr. Sarnoff Mednick, Psykologisk In
stitut, Kommunehospitalet. 
Fuldmregtig, cando scient. soc. Jan Chr. 
Mollerup, Danmarks Statistik. 
Kriminalassistent B. Ejlerskov Peter
sen, Dansk Kriminalpolitiforening. 
Professor, dr. phil. Eggert Petersen, 
Psykologisk Institut, Arhus. 
Politimester P.-E. Damkjrer Petersen, 
Rigspolitichefen. 
Vicepolitimester Poul Erik Schutt, For
eningen af politifuldmregtige i Dan
mark. 
Mdelingsleder Anne-Lise S0rensen, 
kriminalforsorgens 7. afdeling. 
Frengselsinspekt¢r J0rgen Torn0e, di
rektoratet for kriminalforsorgen. 
Landsdommer Hans-Otto Vollmond, 
Den danske dommerforening. 
Afdelingsleder, universitetslektor Pre
ben Wolf, Sociologisk Institut. 
Sekretariat: 
Fuldmregtig Hans Henrik Br0ndsted, 
direktoratet for kriminalforsorgen. 
Fuldmregtig Michael B. Elmer, justits
ministeriet. 
Fuldmregtig Bodil Philip, direktoratet 
for kriminalforsorgen. 

Justitsministeriets kriminalpolitiske forsk
ningsgruppe 
Forskningsgruppen er ned sat ved ju
stitsministeriets skriveIse af 7. oktober 
1975. 
Kommissorium: 
Det pfthviler gruppen at varetage en 10-
bende informationsvirksomhed vedr¢
rende kriminalpolitisk forskning, at ta
ge initiativ til gennemf¢relsen af krimi
nalpolitiske forskningsopgaver, og, s~-
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fremt det findes pftkrrevet, selv at fore
stft gennemf0relsen af sftdann'e opga ver. 
Gruppen er i 0vrigt rftdgivende for ju
stitsministeriet i aIle sager vedr¢rende 
kriminalpolitisk forskning og varetager 
sftledes bl.a. de opgaver, der hidtiI har 
vreret behandlet af den srerlige forsk
ningsgruppe under direktoratet for kri
minalforsorgen. 
Gruppens sammenstetning: 
Fuldmregtig Hans Henrik Br0ndsted, 
direktoratet for kriminalforsorgen, se
kretrer. 
Fuldmregtig Michael B. Elmer, justits
ministeriet, sekretrer. 
Universitetslektor, lic. jur. Vagn Gre
ve, Kriminalistisk institut. 
Overlrege, dr. med. C.J. Hansen, Stats
hospitalet ved A.rhus. 
Frengselsinspekt0r Ole Ingstrup, 
statsfrengslet pa Kragskovhede. 
Sekretariatschef, cand. jur. et art. Lars 
Rand Jensen, Det kriminalprreventive 
Rftd. 
Kontorchef Michael Lunn, justitsmini
steriet. 
Fuldmregtig Bodil Philip, direktoratet 
for kriminalforsorgen, sekretrer. 
Afdelingsleder, universitetslektor Pre
ben Wolf, Sociologisk Institut. 

Straffelovradet 
Direkt0r Hans Henrik Brydensholt. 

Justitsministeriets udvalg vedrfjrende 
foranstaltninger over for andssvage og 
andre svagt begavede lovovertnedere 
Frengselsinspekt0r K.J. Ebbe, stats
frengslet M0gelkrer. 
Afdelingsleder Karl Guldager Petersen, 
kriminalforsorgens afdeling i Nyk¢bing 
F. 
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Justitsministe~iets udvalg vedrfjrende 
organisering af mentalobservationsvirk
somheden her i landet 
Direkt9lr Hans Henrik Brydensholt. 

Justitsministeriets SCR-udvalg 
Hovedbogholder Villy Clemmensen, 
direktoratet. 

Justitsministeriets arbejdsgruppe, som 
skal overveje muligheden for oprettelse 
af et srerligt revisionsorgan for ministe
riets omrade 
Frengselsinspekt9lr Frits Hellbom, di
rektoratet. 

Det kriminalprreventive Rad 
Direkt9lr Hans Henrik Brydensholt. 
Frengselsinspekt¢r J¢rgen Torn9le, di
rektoratet. 

Udvalget vedrfjrende fremstilling af un
dervisningsmateriel under Det krimi
nalprreventive Rad 
Undervisningsleder Torben Walther 
Rasmussen, statsfrengslet i Vridsl¢se
liile. 

Kontaktudvalget vedr~rende alkohol- og 
narkotikaspfjrgsmal 
Direkt9lr Hans Henrik Brydensholt. 

Nordisk forskning indeIl for kriminalfor
sorgen 
Frengselsinspekt¢r Ole Ingstrup, 
statsfreIlgsiet pi\'l Kragskovhede. 
FUldmregtig Bodil Philip, direktoratet. 

Nordisk strafferetskomite 
Direkt¢r Hans Henrik Brydensholt 

. deltager i komiteens m¢der. 

European Committee OIl Crime Pro
blems (E.C.C.P. - Europaradet) 
Direktjilr Hans Henrik Brydensholt. 
Underudvalg: 

Relationship between the public and 
crime policy (PC-R-PC) , 
Frengselsinspekt9lr Ole Ingstrup, 
1>tatsfrengslet pi\'l Kragskovhede. 

Prison regimes and prison leave. 
Frengselsinspekt¢r Ole Ingstrup, 
statsfrengslet pa Kragskovhede, 
formand. 

Co-ordinated criminological rese
arch fellowship on »prison manage
ment«. 
Direkt¢r Hans Henrik Brydensholt, 
formand. 
Frengselsinspekt¢r Ole Ingstrup, 
statsfrengslet pi\'l Kragskovhede. 

Forskningsunderudvalget nedsat 
Kontaktudvalget 

Fondation Internationale Penale et Pe
af nitentiaire (F.I.P.P.) 

Frengselsinspekt9lr Ole Ingstrup, 
statsfrengslet pi\'l Kragskovhede. 
Fuldmregtig Bodil Philip, direktoratet. 

Statistikudvalget (Danmatks Statistik) 
Frengselsinspekt¢r J9lrgen Tom¢e, di
rektoratet. 
Frengselsinspektjilr Ole Ingstrup, 
statsfrengslet pa Kragskovhede. 
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14.3. Anstalters og arresthuses 
organisation 

Anstalternes organisation 

Fuldbyrdelse af frihedsstraf foregar i 
statsfrengsler eUer i Anstalten ved Her
stedvester. I arresthusene i provinsen 
og i Kpbenhavns frengsler anbringes 
fortrinsvis varetregtsfrengslede og i et 
vist omfang personer, som udstar kort
varige frihedsstraffe. 
Kpbenhavns frengsler er organisatorisk 
opbygget som fuldbyrdelsesanstalter
ne. Den daglige led else af arresth~usene i 
provinsen varetages af en arrestforva
rer med den lokale politimester som 
chef (arrestinspektpr). 
Anstalterne er - ligesom direktoratet -

hierarkisk opbygget, Iedet af en freng
selsinspekt0r - i Anstalten ved Her
stedvester dog en overlrege. Pa de fleste 
an stalter er inspektionen tillige supple
ret med en elJer flere viceinspekt0rer 
(souschefer). Herunder findes en rrek
ke chefer for forskelIige funktioner i 
anstalten, overvagtmester (orden og 
sikkerhed), frengselsforvalter (Okono
mi), bogholder (regnskab), forsorgsle
der (forsorgsarbejdet), frengseIsprrest 
(sjrelesorg) og undervisningsleder 
(Undervisnings- og fritidsvirksom
hed). 
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Kriminalforsorgens anstaIter 

Arresthusene er udeladt. 8. Statsfrengslet Renbrek 
1. Kj1jbenhavns frengsler 9. Statsfrengslet MVlgeikrer 
2. Statsfrengslet i VridslVlselille 10. Statsfrengslet i Horsens 
3. Anstalten ved Herstedvester 11. Statsfrengslet ved Nr. Snede 
4. Statsfrengslet ved Horser~d 12. Statsfrengslet ved Sdr. Omme 
5. Statsfrengslet i Nyborg 13. Statsfrengslet Krershovedgi'ird 
6. Statsfrengslet SVlbys~g1'trd 14. Statsfrengslet pfl Kragskovhede 
7. Statsfrengslet i Ringe 
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Kriminalforsorgens afdelinger og pensioner m. v. 

\ 
1. 1.-9. afdeling samt lokalkC:mtoret i 

Ballerup 
Ungdomspensionen Brpndbyhus 
Ungdomspensionen EngeIsborg 
Pensionen pa HoIsbjergvej 
Ungdomspensionen og dpgnfunk
tionen Ski bet 
Behandlingsinstitutionen LYf!etten 

2. Afdelingen i HilIerpd 
3. Lokalkontoret i Helsingpr 
4. Afdelingen pa Bornholm 
5. Afdelingen i Roskilde 
6. Afdelingen i Holbrek 
7. Lokalkontoret i Slagelse 
8. KPng-Skolen 
9. Afdelingen i Nykpbing Falster 

10. Lokalkontoret i Nrestved 

11. Afdelingen pa Fyn 
12. Afdelingen i Kolding 
13. Lokalkontoret i Horsens 
14. Afdelingen i Haderslev 
15. Afdelingen i Esbjerg 

U ngdomspensionen Sporskiftet 
16. Optagelseshjemmet Lyng 
17. Afdelingen i Arhus 

Ungdomspension2n Skejby 
18. Lokalkontoret i Randers 
19. Lokalkontoret i Silkeborg 
20. Afdelingen i Viborg 
21. Afdelingen i Holstebro 
22. Afdelingen i Alborg 
23. Lokalkontoret i Hjprring 
24. Lokalkontoret i Frederikshavn 
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14.4. Den frie kriminalforsorgs 
organisation 
Kriminalforsorgen i frihed omfatter 
kriminalforsorgens afdelinger og pensi
oner m.v. 
Afdelingerne f0rer tilsyn med og vare
tager forsorgsarbejdet for personer, der 
er undergivet tilsyn af kriminalforsor
gen i forbindelLt med betinget dom, 
pr~vel~sladelse fra frih~dsstraf, kom
binationsdom, tiltalefrafald, betinget 
benMning og strafudsrettelse samt af
g~relser i medf0r af straffelovens § 68. 
Endvidere foretager man personunder
SS'lgelser vedrS'lrende sigtede i straffesa
ger, deltager i retsmS'lder samt udfS'lrer 
forsorgsarbejde for varetregtsarrestan
ter (dette grelder dog endnu ikke afde
lingerne i StorkS'lbenhavn) og - fra 15/1 
1979 - for personer, der udsH'lr friheds
straf med en faktisk opholdstid i fuld
byrdelsesanstalt pfl 6 mflneder eUer 
derunder. Herudover yder afdelingerne 
forsorgsmressig assistance til personer, 
som hal' begllet lovovertrredelser, men 
som hverken er frengslet eHer undergi
vet tilsyn. Se i 0vrigt afsnit 6.1., Kapa
citet, belreg og klientmasse, Afdelinger 
(side 41) og kapitel 7, Klienter under 
tilsyn (side 54). 
.0:\:.n >-~llkelte afdelings klientel udg0res 
af peni\; '~t,r, der har hjemsted inden for 
et besteiilt gf"i};Jrafisk omrllde, og til
sammen drekker disse omrllder hele 
landet. Uden f· .. " KS'lbenhavnsoml'fldet 
er der sllledes i hvert s,mt et afdelings
kontor og i nogle am~:~: endvidere et 
eHer flere lokalkontore>, !.wWl april 
1978 blev forsorgs- og perSOt:~~i1ders0-
gelsesarbejdet i hele Stork'0benha;;H l:~I
retaget af et centralkontor, hvis syv af
delinger delte klientelet pll grundlag af 
forskellige funktioner i stedet for efter 
geografiske kriterier, men nu er hele 

136 

~----

omrlldet opdelt i 9 distrikter, {:; i K0ben
havn-Frederiksberg og 3 i amtet, og i 
hvert distrikt varetages samtlige funkti
oner af en afdeling efter samme ret
ningslinjer som i den 0vrige del afland
et. I et af distrikterne i K0benhavns amt 
er der foruden afdelingskontoret et 10-
kalkontor. 
Som tidligere nrevnt udfS'lrer de 9 stor
k~benhavnske afdelinger dog endnu ik
ke forsorgsarbejdet for arrestanter. 
Dette arbejde varetages stadig af for
sorgsmedarbejdere, som er knyttet til 
K0benhavns frengsler, men det er hen
sigten i nrer fremtid at lade hver enkelt 
afdeling i KS'lbenhavns-omrMet overta
ge de forsorgsmressige opgaver for de 
arrestanter, del' har boprel i afdelingens 
distrikt, og at fordele hovedparten af 
forsorgsmedarbejderne fra K0ben
havns frengsler mellem afdelingerne. 
Det skal bemrerkes, at 6 af de 8 lokal
kontorer i provinsen er oprettet siden 
den 1. januar 1979, og at 4 k0benhavn
ske afdeIinger er flyttet ud i deres di
strikter siden efterflret 1978. Da de 3 
afdelinger og lokalkontoret i K0ben
havns amt samt 1 afdeling i K0benhavns 
kommune har befundet sig i deres om
rllde, siden de blev oprettet, er det nu 
kun 1 af de stork0benhavnske afdelin
ger, som ikke er flyttet tillokaler i sit 
distrikt. 
De 9 pensioner m. v., der h0rer under 
kriminalforsorgen, huser hovedsagelig 
klienter fra kriminalforsorgen i frihed, 
selv om de ogsll modtager udstationere
de afsonere fra anstalteme. De er nrerme
re beskrevet ovenfor i afsnit 6.2. (side 44). 
De stork0benhavnske afdelingers om
dder og samtlige afdelingers og institu
tioners adresser og telefonnumre er 
nrevnt side 12 ff (Fortegnelse over kri
minalfol'sorgens adresser). 



14.5. Kriminalforsorgen i Grfjnland 
Kriminalforsorgen i Gr(jnland besH'!r af 
anstQlt~rne i GodtMb, Egedesminde og 
JulianeMb, kriminalforsorgens afdelin
ger i GodtMb, Egedesminde og Juli
aneM.b samt en ungdomspension i Hol
steinsborg. 
Indtil udgangen af J 978 var kriminallo
yen organisatorisk knyttet til politime
steren i Gr(jnland, men med rendringen 
pro 1. januar 1979 af den gr(jnlandske 
kriminallov, er kriminalforsorgen i 
Gr(jnland organiseret pfi f(jlgende mfi
de: 
Den (jverste ledelse h(jrer under ju
stitsministeriet (direktoratet for krimi
nalforsorgen), og til at ud~ve den stedli
ge ledelse er oprettet et kriminalfor
sorgsnrevn bestfiende af landsdomme
ren, politimesteren, forsorgslederen, 
arbejds- og socialdirektPren, den psyki
atriske overlrege samt medlemmer ud-

peget af Gr(jnlands Landsrfid og De 
gr(jnlandske kommuners Landsfor
ening. Nrevnet behandler generelle 
sp(jrgsmfil vedr(jrende kriminalforsor
gen i Gr(jnland sam' trreffer afgprelse 
vedr(jrende visse konkrete spprgsmli.l 
som fx sager om pr(jvelpsladelse, gen
indsrettelse m. V. samt klager over afgp
relser truffet af politimesteren eller for
sorgslederen. 
Ledelsen af kriminalforsorgens anstal
ter forestas af politimesteren, medens 
kriminalforsorgen uden for anstalt og 
det forsorgsmressige arbejde vedrpren
de personer, som er anbragt i anstalt, 
forestas af forsorgslederen. 

14.6. Kriminalforsorgen pa Frer~erne 
I Torshavn har kriminalforsorgen en af
deling med en forsorgsmedarbejder, der 
varetager forsorgs- og personunders0-
gelsesarbejdet pa Freroerne. 
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15. Srerlige artikler 

Nogle forventninger til den rendrede 
kriminalforsorg 
Af l¢rgen Kock, direkt¢r for Arhus 
kommllnes social- og sllildhedsforvalt
ning 
I slutningen af tresserne udspandt der 
sig i fagfolks kreds en livlig diskussion 
om kriminalforsorgens mest hensigts
mressige tilh¢rsforhold pa lrengere sigt. 
Anledningen var socialreformkommis
sionens overvejeiser om en dybtgaende 
rendring af den socialadministrative 
struktur, og et af krernepunkterne i de
batten var sp¢rgsmllIet om, hvorvidt 
kriminalforsorgen burde opretholdes 
som en srertjeneste, eller om den burde 
indkorporeres i det almindelige sociale 
administrationsapparat pa linie med 
f.eks. m¢drehjrelpen og revalideringen. 
Denne problemstilling er ikke lrengere 
aktuel. Terningerne er kastet: krimi
nalforsorgen er som bekendt blevet be
varet som et selvstrendigt system ved 
siden af det almindelige, sociale for
valtningsapparat - vel flok ud fra det 
grundsynspunkt, at forsorgen for de 
kriminelle b¢r betragtes f¢rst og frem
mest som et kriminalpolitisk virkemid
del. 

Bade kriminaljorsorgen og det almin
delige sociale system amdret 
I perioden efter, at stfl.lktur-debatten 
om kriminalforsorgen"forstummede, er 
der imidlertid sket betydelige rendringer 
savel inden for samfundets almindelige 
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sociale hjrelpesystem som inden for 
kriminalforsorgen. 
Det almindeIige sociale system er radi
kalt omstruktureret ved »70ernes soci
alreform«, navnlig ved den sociale sty
reIseslov (1~70) og ved bistandsloven 
(vedtaget 1974 - tractt i kraft 1976), og 
kriminalforsorgen er kommet i st¢be
skeen som en konsekvens af de over
vejelser, man har gjort sig i det planlreg
ningsudvaIg vedr¢rende forsorgsarbej
detinden for kriminalforsorgen, somju
stitsministeriet nedsatte i 1973, og som 
afgav betrenkning i slutningen af 1975. 
Det sp¢rgsmcll melder sig derfor natur
ligt, hvorJedes samarbejdet de to parter 
imellem b¢r udspille sig - til bedste for 
klienterne - pa grundlag af den rendrede 
struktur pa begge sider af det planke
vrerk, der i den gode sags tjeneste gerne 
skulle vrere sa lidt mrerkbart som mu
ligt. 
Karakteristisk for de gennemf¢rte om
brydninger inden for det almindelige, 
social-administrative apparat er det, at 
kommunernes sociale udvalg i endnu 
h¢jere grad end tidligere er blevet ho
vedhj¢rnestene i det sociale markarbej
de - de har sclledes overtaget hoved
parten af revalideringsarbejdet, herun
der bevillingen af revalideringsst¢tte til 
kriminelle - og at amtskommunerne har 
faet tilIagt vigtige funktioner, navnlig pa 
felter som staten har trukket sig tiIbage 
fra. 
For kriminalforsorgens vedkommende 
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el' det iSllil' gennemf¢relsen af den nye 
»satellit-struktur« med lokalt placerede 
medarbejdere, evt. ligefrem filialkonto
rer, der springer i ¢jnene. En slldan op
bygning fl'embyder efter min mening 
gode muligheder for et mere effektivt 
samvirke kriminalforsorg og det almin
delige sociale system imellem, men det 
mll i¢vrigt fastsU't.s, at ogsll andre 
strukturelle virkninger af den nye kri
minalpolitiske mlllsllitning om fol'skyd
ning fra frihedsber¢velse til kriminal
forsorg i frihed pll den ene eHer den 
and en mMe har betydning for dette 
samvirke. 

Forventningerne til kriminalforsorgen 
Hvilke forventninger har man da fra det 
aimindelige, sociale fol'valtningsappa
rat til samarbejdet med kl'iminalforsor
gen under de nye vilkllr? 
Jeg mll her f¢rst understrege, );1t for
ventningerne kan vrere yderst forskellig
artede fra kommune til kommune og 
fra amtskommune til amtskommune, og 
atjeg kun i det f¢lgende tegner min egen 
personlige opfattelse i sll henseende. 

Loka/- og personalkendskab 
Den nye »satellit-struktur« skulle gerne 
borge for et endnu mere grundfllistet 
personal- og lokalkendskab end hid til. 
Enhver, der giver sig af med socialt 
markarbejde, ved. hvor betydningsfuld 
den side af sagen er. - Kriminalforsor
gens medarbejder, der selv er borger 
m~ske ikke netop i den kommune, men i 
hvert fald i den egn, hvor klienten er 
bosiddende, mll ved at kombinere sin 
socialfaglige indsigt med kendskabet 
dels til klientens personlige egenskaber 
og dels til de lokale forhold - er
hvervsstruktur.en del' pll stedet f.eks. -
have gode n;uligheder for at fore en vel-

underbygget og realistisk bistandsplan 
frem inden for det almindelige, sociale 
system. 
Forberedelsen og prllisentationen af 
plan en !~an antage forskellige former, 
alt efter de lokale samarbejdsmS1lnstre, 
der er lagt, men en af de mere almindeli
ge samarbejdsformer bestllr deri, at 
krirninalforsorgens medarbejder som 
»glliSt« tiltrllider vedkommende rMgi
vergruppe i socialforvaltningen og her 
fremilligger sagen til drS1lftelse. Ved en 
slldan fremgangsmllde tilfS1lres rlldgiver
gruppen ogsll den sllirlige krir.dnalfor
sorgsmllissige indsigt, som den mllske 
ikke i forvejen er i besiddelse af. 

Realistiske ¢Jlsker og bistandsp/aller 
Det er i flere sammenhllinge vigtigt, at 
de fremfS1lrte ¢nsker og bistandsplaner 
er realistiske. 
Det er selvsagt afbetydning i relation til 
klienten, der altid viI Vllire bedst tjent 
med en nogten og jordnllir planllligning 
af resocialiseringsforl¢bet (og som om
vendt viI kunne tilf¢jes det endelige og 
totale nederlag ved at fa stillet i udsigt 
hojtflyvende og over-optimistiske pla
ner, som enten slet ikke hliver sat i 
vllirk, eller som klienten hurtigt brllik
ker halsen pll), men det har ogsll en vi
deregllende virkning i det lobende sam
virke med de kommunale myndigheder, 
del' normalt viI Vllire samarbejdspartne
ren pfl dette omrMe. 
For f.eks. kommunernes sociale ud
valg, der har ansvaret for finansieringen 
af langt st¢rstedelen af de bistandspla
ner, der gennemf¢res for kriminalfor
sorgens klientel, tror jeg det gllilder, at 
det er vel gennemarbejdede, sagligt for
svarlige planer, - planer, der i praksis 
viser sig at f0re til de 0nskede resultater 
(med en passende fejlmargin naturlig-
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vis!) - som er det allerbedste grundlag 
for samarbejdet om samfundets resoci
aliseringsbistand til kriminelle. 

Benytte[se af ankesystemet 
Skulle det uanset etableringen af et godt 
og tillidsfuldt samarbejdsforhold krimi
nalforsorgen og de kommunale myn
digheder imellem alligevel ske, at afg¢
relsen fra socialforvaltningen er util
fredsstillende set fra klientens eller kri
minalforsorgens synspunkt, viI den for
holdsvis veludbyggede ankeordning in
den for det almindelige sociale system 
kunne benyttes. Kriminalforsorgen vil 
her ofte kunne vrere bMe den rMgiven
de og den ivrerksrettende part. 
Det gode samarbejde kriminalforsorgen 
og kommunerne imellem skulle kunne 
tilsikre, at indankning af en socialfor
valtnings afg¢relse om bistandcn til en 
kriminel klient kan forega sMan, at de 
to parter er »lige gode venner for det«, 
og sMan tror jeg da ogsa, det foregar i 
bred almindelighed landet over. 
Men det E;r klart, at en mere rutinemres
sig og ureflekteret indankning af samtli
ge afg¢relser, der gar de kriminelle 
imod, uanset om afg¢relserne er velbe
grundede eller ikke, er udtryk for en i 
flere henseender uheldig praksis og vii 
kunne virke som en belastning af det 
daglige samarbejde de to sret forsorgs
myndigbeder imellem. 
Ogsa for bed¢mmelsen af, hvorvidt en 
afg¢relse b¢r indankes, kan det ¢gede 
lokalkendskab, som satellit-strukturen 
formentlig vil indebrere for kriminalfor
sorgens vedkommende, trenkes at spille 
ind pa en positiv made. 

Forskellig praksis i kOlnl11l1l7erne 
En af de ting, der undertiden kan virke 
som en anst¢dssten i samarbejdet kri-
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minalforsorgen og kommunerne imel
lern, er de forskelle i den socialadmini
strative praksis, del' g¢r sig greldende 
fra kommune til kommune. 
Det er klart, at afvige1serne kan blive sa 
grelle, at der kan vrere grund til at fa helt 
uacceptable, negative afg¢relser pr¢vet 
ved ankeinstanserne (s3.ledes som det er 
nrevnt ovenfor), men bortset fra sadan
ne ydertilfrelde'ma det erindres, at del' 
netop i de sen ere ars lovgivning pa det 
sociale omrMe bevidst er strrebt efter at 
lade afg¢relserne bero pa et sk¢n, anlagt 
af de lokale myndigheder. 
Der er derfor intet besynderJigt eller 
urovrekkende i, at afg¢relserne vii kun
ne variere noget fra kommune til kom
mune. Det ma man lrere at leve med. I 
nogle tilfrelde er der tale om, at forskel
lene afspejler forskelligheder i leve
standard, erhvervsmuligheder o.s.v. 
kommunerne imellem - og i sa fald er de 
netop i pagt med lovgivernes intenti
oner - medens de i andre sager rna anses 
for decentraliseringens n¢dvendige 
pris. 
Kriminalforsorgen, der er opbygget pa 
regional basis, og som derfor har l¢ben
de samarbejde med efl flerhed af kom
muner, b¢r efter min mening vrere op
mrerksom herpa, saledes at del' udvises 
den forn¢dne respekt for det kommu
nale selvstyre, som lovgivningen - hvad
enten man kan bifalde det eller ej - bar 
¢nsket at styrke pa dette omrMe. 

For mange kokke ... 
Nar bistandsplanen er sat i vrerk, rna 
den omhyggeligt f¢\ges op, for at det 
bedst mUlige resultat kan sikres. 
Det er vigtigt, at der ikke hersker nogen 
tvi\ll am, hVem der er ansvarlig for op
f¢lgningen. Efter min mening er det ikke 
sa afg¢rende, hvilken myndighed der 



leverer den pftgreldende, og der skul1e 
heller ikke vrere noget i vejen for, at det 
variererfra sag til sag alt efter, hvem der 
sk~nnes bedst egnet. Men som sagt: det 
mft stftlysende klart, hvem ansvaret pft
hviler. 
Der er i forsorgsarbejdet for de krimi
nelle en risiko for en ansvarsforflygti
geIse, idet adskillige personer alminde
ligvis viI vrere inddraget i markarbejdet 
for og med den kriminelle klient: krimi
nalforsorgens (lokalt placerede) medar
bejder, tiIsynsvrerge eller kontaktper
son, socialforvaltningens sagsbehand
ler, arbejdsformidlingens arbejdskon
sulent og undertiden endnu flere. 
De mange kokke kan komme til at for
drerve maden, hvis man ikke s~rger for 
at fft udpeget en kokkenchef! 

Holdnings-sp¢rgsmiilet vigtigt 
Det er vist en aimindelig erfaring, at der 
i socialudvalgene landet over gennem 
de sen ere ftr er sket en mrerkbar rendring 
i positiv retning med hensyn til forstael
sen for resocialiseringsbestrrebelser for 
kriminelle. 
Alligevel er det nok sadan, at der endnu 
skal brydes nogle lanser for helt at HI. 
bugt med den opfattelse, at en overtrre
delse af landets love ikke kan vrere en 
gyldig adgangsbillet til samfundets 
skattefinansierede, sociale hjrelpesy
stem. 
Kriminalforsorgen kan g~re sig grelden
de i disse bestrrebelser med sober og 
nS'lgtern oplysning og argumentation 
over for kommunerne og ved at gen
nemfS'lre sin del af samarbejdet loyalt og 
tillidsfuldt. - Sker det, viI del' ftbne sig 
muligheder for et vidtdrevet, praktisk 
og ressourcebesparende samvirke 
f.eks. gaende ud pa, at kriminalforsor
gen inden for visse, pft forband aftalte 

rammer kan handle pft den kommunale 
socialforvaltninl5s vegne i enkeltsager. 
Sftdanne ordninger er imidlertid yderst 
sftrbare, og blot et enkelt tilfrelde af 
misbrug viI kunne torpedere dem sft ef
tertrykkeligt, at de mft opgives - i hvert 
fald i et meget langt spand af tid. 
Opbygges del' derimod et fortroligt og 
nrert samarbejdsforhold, prreget af gen
sidig tiUid, viI meget kunne opnfts for 
den kriminelle klient. 
Jeghusker saIedes fra min forste tid som 
revalideringsmand i begyndelsen af 
tresserne en sag, der tydeligt brerer vid
nesbyrd herom. 
Den drejede sig om en ung mand fra en 
jysk stationsby, som havde staet i han
delslrere, og som havde fftet ansrettelse i 
et privat firma, hvor han havde taet be
troet visse kassefunktioner. Han begik 
underslreb, blev id0mt en betinget straf. 
men recidiverede kort efter. Under en 
samtale med en kriminalforsorgsmed
arbejder erklrerede han, at han mulig
vis ville falde for fristelsen igen, hvis 
han atter fik med kassebetjening og bi
lag at gore. 
Han, der i mellemtiden var blevet gift 
med en ung kvinde, der forstod hans 
situation, og som stS'lttede ham i enhver 
henseende, havde altid haft lyst til at 
blive mobelsnedker, men tilfreldighe
den havde f0rt ham ind pa en anden 
erhvervsbane. 
Ud fra det hovedsynspunkt, at et band
vrerk som det nrevnte ikke skulle frem
byde sa stor risiko for tilbagevenden til 
berigelseskriminalitet som det tidligere 
erhverv, blev der gennemfort en rev ali
dering inden for mobelsnedkerfaget. 
AIle implicerede parter gay deres bi
drag: Dansk Forsorgsselskab, som 
fulgte klienten igennem hele lreretiden, 
hjemstedskommunens socialforvalt-
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ning, der ydede ~konomisk st~tte til 
planens gennemf~relse, revaliderings
centret, der tog sig af visse praktiske 
sp~rgsmal i forbindelse med revalide
ringsfor10bet, arbejdsanvisningen, der 
havde vreret inddraget i erhvervsvej
ledningsfasen, og som forberedte sig pa 
at bista ved placeringen pa arbejdsmar
kedet efter endt lreretid og sidst - men 
ikke mindst - klienten selv og hans ko
ne. 
Det var holdningen, ildhuen fra alle 
parters side, der sikrede det positive re
sultat. 
Saledes kan forsorgsarbejdet for krimi
nelle udf~res ogsa under den rendrede 
struktur, ja maske udg~r den endog, 
som jeg har vreret inde pa tidligere i 
artiklen, en srerlig tjenligjordbund for et 
samvirke til sikring at hensigtsmressige 
og holdbare resocialiserings-resultater. 
Den mulighed, der ligger heri, b~r ud
nyttes. En af de vigtigste forudsretnin-
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ger for, at det kan ske, er, at savel kri
minalforsorgenssom det almindelige 
sociale systems medarbejdere gar til ar
bejdet med en strerk vilje til at bruge 
apparatet og hinanden pa en konstruk
tiv made. M afg0rende betydning er det 
ogsa, at de to parter nrerer respekt for 
hinandens faglige kvalifikationer og 
srerlige indsigt pa bestemte omrader. 
Sker det ikke, og belastes samarbejdet 
derved - der skal samcend ikke altid sa 
meget til, f~r skaden er indtruffet - er 
der erfaringsmressigt altid en bestemt . 
part, der kommer til at betale prisen: det 
menneske, som begge parter bedyrer, 
de er sat i verden for at bista! 
Har man derimod i det daglige, kollegi
ale markarbejde bestandigt dette men
neskes egentIige, velforstaede interes
serfor ~je, er det nok, nar alt kommer til 
alt, et usvigeligt sikkert kompas at styre 
efter! 



Nogle hovedpunkter i de sen ere ars personaleudvikling indenfor kriminalfor
sorgen 
Aj juldmr.egtig E. Kjr.ergaal'd, direktoratet jor kl'imillaljorsorgen 

1. I 1977/78 afsluttede kriminalforsor
gen en strukturrationalisering, som 
havde strakt sig over 6 ~r fra 1971. 
Hovedsigtet med strukturrationalise
ringen var gennem en organisationsud
vikling med omfattende delegation af 
arbejdsopgaver at opn~ en mere ·effektiv 
organisation, hvor man kunne varetage 
de hidtidige anstaltsopgaver (udtrykt i 
et gennemsnitsbelreg p~ ca. 3.500 ind
satte) med anvendelse af betydeligt frer
re medarbejdere end tidligere. 
Modstykket til den fors;lgelse af perso
nalets arbejdsopgaver, som strukt'ilrra
tionaliseringen ville indebrere, val', at 
del' skulle sikres personalet andel i rati
onaliseringsgevinsten i form af opnor
meringer af et antal stillinger. Man ¢n
skede hermed ogs~ at sikre, at frengsels
personalet opnaede en mere rimelig 
ls;lnmressig placering i det samlede rets
system, bl.a. i forhold til politiet. 
Den centrale behandling af strukturra
tionaliseringsforslaget fandt sted ved et 
meget stort an tal ms;lder ijustitsministe
riets centrale samarbejdsudvalg for 
frengselsvresenet pa grundlag af en ud
valgsbetrenkning, der er beskrevet i 
Kriminalforsorgen 1974, side 130 f. 
Det vresentligste arbejde i forbindelse 
med strukturrationaIiseringen fandt 
imidlertid sted pa de enkelte anstalter. 
Her udarbejdede man pa grundlag af 
generelle retningslinier, som var af
stukket i det centrale samarbejdsud
valg, lokale besparelsesforslag efter be-

handling i et stort antal lokale arbejds
grupper og efter lokale organisations
mressige forhandlinger. 
P~ grundlag af anstaltsforslagene og 
forhandlingerne i det centrale samar
bejdsudvalg udarbejdede direktoratet i 
begynddsen af 1975 et forslag til aft ale 
om klassificeringsforbedringer indenfor 
kriminalforsorgen og i forbindelse der
med en redeg¢relse for den planlagte 
stru kturra ti onaIisering. 
Til grund for aftaleudkastet l~ forud
sretninger om, at anstalternes og cen
tralstyrelsens personalenormativ over 
en 3-~rig periode regnet fra den 1. april 
1975 skulle reduceres, mod at perso
nalet fik andel i den dermed forbundne 
besparelse. 
Planen omfattede nedlreggelse af ialt 
215 stillinger, hvorfra dog gik 18 stillin
ger, som skulle overf¢res fra afsonings
anstalterne til styrkelse af arresthusene. 
Den til de foresl~ede stillingsredukti
oner svarende besparelse var beregnet 
til knap 20 mio. kr. 
Forslaget blev forelagt for finansmini
steriet i februar 1975. 
Ved forhandlinger mellem finansmini
steriet og direktoratet i sommeren 1975 
om grundlaget for rationaliseringen ud
gik en enkelt stilling afforslaget, saIedes 
at der efter planen skulle nedlregges ialt 
196 stillinger med f¢lgende fordeling af 
personalets hovedgrupper: 
101 frengselsbetjentstillinger m.v. 
38 vrerkmesterstillinger (arbejdsledere,) 
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29 overenskom.::tl¢nnede kontorstil
linger 

22 civile tjenestemandsstillinger (for
delt med 9 stillinger indenfor for
sorgspersonalet, 7 stillinger in
denfor undervisningspersonalet og 
6 stillinger indenfor de \1lvrige civile 
personalegrupper) 

6 juridiske stillinger. 
Den reelle personalebesparelse i krimi
nalforsorgen var dog h\1ljere end 196 
stillinger. 
Den generelle arbejdstidsforkortelse til 
40 timer ugentlig fra 1. december 1974 
var i strukturrationaliseringsplanen 
forudsat gennemf¢rt i kriminalforsor
gen uden personalemressig styrkelse, 
uanset at et antal opsynsposter ved an
stalter m.v. af sikkerhedsmressige 
grunde holdes be sat d\1lgnet rundt. Ved 
forhandlingerne med finansministeriet i 
sommeren 1975 anerkendtes, at krimi
nalforsorgen som f\1llge af tjenesteord
ningen med skifteholdsarbejde ville ha
ve vreret berettiget til en personalemres
sig styrkelse pa 43 frengseIsbetjentstil
linger. 
Den i strukturrationaliseringsplanen 
forudsatte personalebesparelse omfat
tede saledes reelt 239 stillinger. 
Forhandlingerne med personaleorgani
sationerne og finansministeriet resulte
rede i, at der indenfor en merudgifts
ramme pa 2,4 mio. kr. blev indgiiet en 
aftale mellem dil'ektoratet og persona
leorganisationerne om fordeling af rati
onaliseringsgevinsten pr. 1. april 1975, 
1. april 1976 og 1. oktober 1976. Rati
onaliseringsgevinsten blev udm¢ntet i 
omkl'ing 900 opnormeringer. 
Efter regulering af personalets rationa
liseringsgevinst m.v. var den samlede 
rationaliseringsbesparelse ca. 14 mio. 
kr. Med dette bel\1lb el' kriminalforsor-
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gens budget nedsat fra og med finansa
ret 1977/78. 
Af de 196 stillinger, del' skulle nedlreg
ges som led i strukturrationaliseringen, 
er 192 stillinger nedlagt, medens ned
lreggelse af 4 stillinger f\1lrst kan ske ved 
ledighed. 

2. Medens struktUlTationaliseringen 
1971-1977 kunne gennemf\1lres uden 
egentlige rendringer i anstaltsstruktu
ren, blev det i 1976 n\1ldvendigt at tage 
sp\1ll'gsmaiet om en egentlig strukturtil
pasning op. Gennem et par ar havde 
man konstateret et faId i anstaltsbelreg
get fra det tidligere niveau pa ca. 3.500 
til ca. 3.000 personer Pl'. dag. 
Pa denne baggrund dr\1lftede direkto
ratet og personaleorganisationerne 
frem til sommeren 1978, hvordan man 
gennem nedsrettelse af kapacitet og per
sonale pa visse anstalter kunne plan
lregge reduktion af anstaltssystemet fra 
tidligere ca. 3.800 pladser til ca. 3.300 
pladser (svarende til et gennemsnits
belreg pa ca. 3.000 indsatte med den 
10% pladsreserve, som er n\1ldvendig 
pa grund af de betydelige svingninger i 
belreggets st\1lrrelse). 
I 1978 blev der opnaet principiel enig
hed om de vresentligste punkter i en til
pasningsplan, som man forudsatte re
aliseret i tiden frem til omkring 1. januar 
1980, for nogle af de ber\1lrte an stalter 
dog f\1lrst i l\1lbet af yderligere ca. 2 ar 
frem til 1982. 
I tilpasningsplanen indgar, at der - ved 
bevarelse af det eksisterende anstalts
system - skulle ske nedsrettelse i antal
let af afsoningspladser ved lukning af 
visse belregningsafsnit, anstaltsannek
ser m.V. I forbindelse dermed vii ske en 
reduktion i antallet af arbejdspladser for 
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de indsatte ved nedlreggelse afforskelli~ 
ge vrerksteder. 
Kapacitetstilpasningen viI - nAr den 
samlede tiIpasningsplan er gennemf¢rt i 
ljijbet af 1980'erne - berjijre ca. 175 stil~ 
linger, der fordeler sig pA f¢Igende ho~ 
vedgrupper pA personalet: 
Opsynspersonalet: Ca. 80 stillinger 
Vrerkpersonalet: Ca. 40 stillinger 
Kontorfunktionrerer: Ca. 15 stillinger 
Forsorgs~ og undervisningspersonalet: 
Ca. 35 stillinger 
Andre personalegrupper: 3 stillinger. 
Hovedparten af disse stillinger viI med~ 
gA til at drekke andre n¢dvendige akti~ 
viteter indenfor kriminalforsorgen. 
Navnlig har en personalemressig styr~ 
kelse af arresthusene tr::engt sig pA. I 
takt med, at visse reduktioner pA afso~ 
ningsanstalterne har kunnet gennemf0~ 
res allerede i 10bet af 1978, er de derved 
lediggjorte opsynsstillinger oV'erf¢rt til 
arrestsektoren. En del stillinger har 
midlertidigt mattet anvendes til drek~ 
ning af forjijget sygdomsfravrer. 
Sidel¢bende med arbejdet med en plan 
for tilpasning af de store anstalters ka~ 
pacitet og personale er der gennemf0rt 
en strukturrendring i forsorgsarbejdet 
indenfor kriminalforsorgen. Hoved~ 
sigtet hermed har vreret at opna en ef~ 
fektivisering af den forsorgsmressige bi~ 
stand ved at placere hovedparten af de 
forsorgsmressige arbejdsopgaver hos 
medarbejderne i den frie kriminalfor
sorgo 
I forbindelse med denne strukturom
lregning af forsorgsarbejdet er et antal 
forsorgsmedarbejdere og kontorfunkti
onrerer overf¢rt fra frengslerne til den 
frie kriminalforsorg. 

3. Ca. to trediedele af kriminalforsor
gens samlede personalestyrke udg¢res 

Kriminalrorsorgcn 10 

af det uniformerede personale (Op
synsfunktionrerer og vrerkmestre), 
Kriminalforsorgen har - i lighed med 
poJitiet- en »alderspukkel«, som hidr¢
rer fra den voldsomme rekruttering af 
nyt personale, der mAtte foretages i for
bindelse med retsopg¢ret efter besret
telsen og den derpA fuldstrendige 
standsning af nyrekruttering frem til 
1953. 
Medens der for politiet tidligere er gen
nemf¢rt foranstaltninger til im0degAel
se af den uhensigtsmressige alderssam
mensretning, nemlig dels ved gennem
f0relse af en pligtig afgangsalder pA 63 Ar 
og de]s gennem den f¢rte rekrutterings
politik i nogle Ar, er kriminalforsorgen i 
den madsatte situation. Ikke alene har 
man ikke hidtil fAet gennemf¢rt srerlige 
foranstaltninger til at afhjrelpe den skre
ve aldersfordeling, men man har i for
bindelse med de omtalte dybtgAende 
ratianaliseringer i nogle ar opretholdt et 
ansrettelsesstop. 
Specielt for opsynspersanalet er der in
denfor de senere Ar sket en afg¢rende 
forvrerring i alderssammensretningen. 
Rvor det i 1973 var knap 11% af opsyns
persanalet, der var placeret i alders
grupperne 60-69 Ar, var de reldre med
arbejderes andel i 1979 steget til ca. 
25%. 
En opg¢relse over udviklingen i vrerk
personalets alderssammensretning fo
religger ikke. 
Det uniformerede personale har to ha
vedopgaver. For det f¢rste er der opga
ver af sikkerhedsmressig karakter. For 
det andet er der apgaver afbeskreftigel
ses-, bistands- og behandlingskarakter 
averfar de indsatte. 
Det er naturligvis hverken hensigts~ 

mressigt eUer rimeligt at overlade sik
kerhedsopgaver, der stiller store krav til 
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medarbejdemes fysiske styrke, til med
arbejdere p1't op til 70 1'tr. Man har som 
bekendt ikke haft mulighed for at fritage 
disse reldre medarbejdere fra opsyns
tjeneste, f.eks. i de lukkede frengslers 
fijijje. Den en.este lempelse, der greIder, 
er en regel om, at medarbejdere p1't over 
55 1'tr kan krreve sig fritaget for nattjene
ste. Men med den aktuelle alders sam
mensretning ville en systematisk gen
nemfji5relse af dette krav medffilre, at de 
yngre medarbejdere ville f1't overor
dentlig megen nattjeneste. 
At man ogs1't af hensyn til den anden 
hovedopgave - der under et kan karak
teriseres som arbejde med p1'tvirkning af 
de indsatte - m1't sfilge foranstaltninger 
truffet til at opnI'l lavere gennemsnitsal
der i personalegruppeme er klart. Blandt 
kriminalforsorgens frengsels- og hrefte
klientel er aldersfordelingen s1'tledes, at 
ca. to trediedele af de indsatte er place
ret i aldersgruppeme 30 I'lr og derunder. 
(Se fx figur 5.3., side 37). 
Med henblik pI'l at afhjrelpe de opstflede 
problemer stillede direktoratet i slut
ningen af 1977 overfor finansministe
riet forslag om at nedsrette den pligtige 
. afgangsalder for kriminalforsorgens 
uniformerede opsyns- og vrerkmester
personale (knap 2.400 personer) fra 70 
til 63 I'lr, s1't1edes at beregning af pension 
sker pI'l grundlag at den pensionsalder, 
som~ vedkommende ville have opn1'tet 
ved at forblive i tjenesten indtil 70 I'lrs 
aldereu. 
I forslaget indg1'tr, at der for stillingeme 
som arrestforvarer og som (ledende) 
overvagtmester i en overgangsperiocte 
fastsrettes en ordning, ,hvorefter af
gangsaideren aftrappes fra 70 til 63 1'tr. 
Begrundelsen for en sMan aftrapnings
ordning er, at alderssammensretningen 
indenfor disse ledende personalegrup-
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per er endnu mere uhensigtsmressig end 
blandt det filvrige opsyns/vrerkperso
nale. U middelbar gennemfSZlrelse af en 
pligtig afgangsalder p1't 63 !ir ville for de 
ledende overvagtmestre og arrestforva
reme medffilre, at mellem en trediedel 
og halvdelen straks skulle afg1't fra tjene
sten. 
I direktoratets pensionsalderforslag 
indg1'tr endelig, at der for et par hundre
de medarbejdere, som i 1970 overgik 
fra honorarlji5nsansrettelse til tjeneste
mandsstillinger, skabes mulighed for, at 
de p1'tgreldende kan f1't adgang til at kfilbe 
pensionsalder, svarende til deres f¢r 1. 
april 1970 liggende ansrettelsestid. 
Det samlede pensionsalderforslag, hvis 
gennemfSZlrelse prioriteres meget hjijjt 
Mde af direktoratet og personaleorga
nisationeme, er for tiden under reali
tetsbehandling i finansministeriet. Men 
det er endnu for tidligt at udtale sig om 
mulighedeme for forslagets virkeliggSZl
relse. 

4. Ved kriminalforsorgens arresthuse 
er etableret et antal beredskabsvagter. 
Herved forst1'ts, at det p!ilregges med
arbejdere (frengselsbetjente og frengsels
overbetjente) atopholde sig pI'l tjeneste
stedet om natten, normalt fra de ind
sattes afmjOnstring til opmjijnstring. Der 
anvises den p1'tgreldende soveplads pI'l 
tjenestestedet. Han skal ved ringning 
fra celleme m.v., ved indsrettelser og i 
andre srerlige tilfrelde stI'l op og klrede 
sig pI'l for at yde bistand. 
Beredskabsvagtordningen hidrjOrer fra 
tiden fjijr 1938, da arresthusene var un
der kommunal forvaltning. 
Tjenestetiden ved beredskabsvagt blev 
tidligere afviklet i hovedsagen ved 
overtidsbetaling, der senest svarede til 
en I'lrlig udgift p1't 3-3,5 mio. kr. 



Ved forhandling r ·11em Dansk freng
selsforbund, finansministeriet og di
rektoratet er der opnflet enighed om at 
gennemfS!!re en tjenesteordning i arrest
husene, hvorefter tjeneste under bered
skabsvagt afvikles efter statens aim in
delige arbejdstidsregler som rfldigheds
tjeneste udenfor hjemmet, sflledes at 
overtid derfra afvikles ved afspadsering 
frem for ved betaling. 
Nyordningen forudsatte, at der kunne 
tilfS!!res arresthusene 38 nye frengsels
betjentstillinger. Disse stillinger blev 
bevilget pfl finansloven for 1979. LS!!n
udgiften pfl knap 3 mio. kr. flrligt mods
vares af en tilsvarende nedsrettelse af 
kriminalforsorgens udgifter til perso
nalets overarbejdsbetaling. 
GennemfS!!relse af nyordningen med rfl
dighedstjeneste og i forbindelse dermed 
afspadsering af overtid har - sammen 
med en planlagt, mere omfattende revi
sion af arresthusenes tjenesteordninger 
- i lS!!bet af 1978 vreret indgtiende drS!!ftet 
mellem direktoratet og Dansk freng
selsforbund. DrS!!ftelserne hal' resulteret 
i en aftale om, at nyordningen med rfl
dighedstjeneste ivrerksrettes fra 2. april 
1979. Et punkt i drS!!ftelserne har navn
lig vreret spS!!rgsmfll om etablering af et 
»rejsehold« pfl 9 medarbejdere, som 
efter behov skal kunne anvendes mid
lertidigt indenfor hele arrestsektoren 
med henblik pfl im!Zldegfielse af uforud-

seelig personalemangel ptt grund af 
langvarige sygemeldinger m. v. Ogsfl 
spS!!rgsmfllet om, hvilket tidsrum der 
skal hengfl, inden en medarbejder kan 
forlange overtid som afviklet, har vreret 
indgflende dr!Zlftet. 

5. Uddannelsen af kriminalforsorgens 
personale sker i form af en etatsuddan
nelse pfl kriminalforsorgens personale
skole. Grunduddannelsen af det uni
formerede personale omfatter et 5 mfl
neders kursus suppleret med 10 ugers 
kursus inden udgangen af 5. tjenesteflr. 
Se nrermere herom afsnit 5.3. (side 38). 
Sp0rgsmfllet om indholdet af en udvidet 
etatsuddannelse har vreret overvejet i et 
srerligt udvalg med personalereprre
sentation. 
Udvalget, der har afsluttet sit arbejde i 
begyndelsen af 1979, har stillet forsiag 
om, at personaleuddannelsen udbygges 
gradvis over en periode ptt 8 fir. 
Udvalgets forslag omfatter b1.a. udbyg
ning af grunduddannelsens indhold og 
varighed (herunder i forbindelse med 
vekslende teoretisk og praktisk uddan
nelse) samt en ordning med rege1mressi
ge, tvrerfaglige efteruddanne1seskurso.r 
for aIle personalegrupper. 
Mulighederne for den bevillingsfor0gel
se, som forslagets ivrerksrette1se krre
ver, unders0ges for tiden. 
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16. Tabeller med oplysninger om kriminalforsorgens 
anstalter og arresthuse og om de indsatte i 1978 

Tables providing information about penal institutions 
and local prisons and about the inmates in 1978. 



16.1. Kriminalforsorgens anstalter Cog arresthusene). 
Hvormlr anstalten f~rste gang blev taget i brug (dato). 
Kapacitet d. 31.12.1978. H~jeste og laveste belreg i 1978. 1 

16.1. Penal institutions (and local prisons). 
First being used (date). 
Capacity as al december 31, 1978. Maximum and minimum population ill 1978. 1 

Mrend/Men 
Anstalten ved Herstedvester •.......... 

desuden Pension en ptl HoJsbjergvej .. . 
Statsfrengslet i H orsens ............... . 
Statsfrengslet i Nyborg ...•............. 
Statsfrengslet i Ringe ........••........ 
Statsfrengslet j V ridsJpselille •........... 

Lukkede i alt/Closed total ...•......... 

Statsfrengslet i Horserpd .............. . 
StatsfrengsJet p1't Kragskovhede ........ . 
Statsfrengslet Krershovedg1'trd ........•. 
Statsfrengslet Mpgelkrer ............... . 
StatsfrengsJet ved Nr. Snede •.......... 
Statsfrengslet Renbrek ...............•. 
Statsfrengslet ved Sdr. Omme ......... . 
Statsfrengslet p1't Spbyspg1'trd .......... . 

Abne i alt/Opell tOlal ................ .. 

K0benhavns frengsler7 ••••••••••••••••• 

Blegdamsvejens frengsel ......•.•.•.. 
Nytorvs frengsel .................. .. 
Politig1'trdens frengseJ .........•...... 
Vestre frengseJ ..................... . 
Vestre hospital .................... . 

AlTesthusene i provinsenlLocal prisons .. 

K0benhavnsfrengs)erog arresthusene i alt 

Anstalter for mrend i alt/Men total ..•... 

K vinder/Womell 

Taget i 
brug 

1.4.1935 
1.3.1971 

20.5.1853 
12.7.1.913 
13.1.1976 
1.12.1859 

17.8.1945 
7.1.1948 
1.6.1946 

1.11.1945 
25.3.1943 
21.1.1946 
24.4.1933 
18.9.1933 

18.12.1848 
1.4.1928 
6.7.1924 

29.9.1895 
29.9.1893 

StatsfrengsJet i Ringe ..............•... 13.1.1976 
Statsfrengslet ved Horserpd .•..•.•.•... 1.11.1947 
K0benhavns frengsler ................ .. 

Vestre frengsel ...................... 28.9.1895 
Vestre hospital..................... 29.9.1895 

Anstalter for kvinder i alt/Women tolal .. 

Anstalter for mrend og kvinder totaI! 
Men and women toral ................ . 

Kapacitet d. 
31.12.19783 

93 
17 

168 
175 
702 

173 

6% 

141 
188 
72 

115 
68 

109 
191 
87 

971 

56 
38 
55 

418 
48 

1041 

1656 

3323 

2 

33 

15 
12 

60 

3383 

Deraf 
enestuer 

83 
7 

168 
175 
70 

173 

676 

141 
23 
72 

115 
70 
95 

191 
87 

794 

56 
25 
55 

418 

767 

1321 

2791 

2 

33 

15 

48 

2839 

1) I beJregstallet indg1'tr aile de kategoder af indsatte, anstalten m1'ttte rumme/ 
All categories of inmates. 

2) Kapaciteten p1't i alt 70, kall ikke opdeles i kapacitet for mrend og kvinder/ 
No separate capacity for men and W(lmell. 

3) Capacity. 
4) Single rooms. 
5) MaximulIl population. 
6) MinimulIl population. 
7) Om anvendelsen af Kpbenhavns frengslers kapacitet. se afsnit 6.3. (side 47). 

Hpjeste 
belreg5 

lJ5 
12 

183 
198 
59 

186 

156 
204 
82 

112 
86 

109 
204 

81 

548 

12 
38 
41 

Laveste 
beJreg6 

94 
4 

151 
132 
41 
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86 
112 
52 
35 
46 
57 
90 
55 

353 

2 
8 

24 
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16.2. Belreg, indsatte og afgaede i 1978 i kriminalforsorgens anstalter (exkl. Kj'lbenhavns frengsler), fordelt efter anstalt, 
indsrettelsesgrund og grunden til afgang. 

16.2. Population, receptions and persolZs released ill 1978 ill penal illstitutions (excl. Copenhagen prisons), by institu
tiOll, admission and release. 

16.2.1. Frengsel og hrefte m.v. 
16.2.1. Imprisonment and lellient imprisonment etc. 

Mrend/Mell Kvinder/ 
Women 
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~ U5 U5 U5 CIl U5 U5~ U5 CIl CIl CIl ill CIl oo:c: :2l U5 ill ~ :2l::;S 

Beheg3 3/.12./977 F 88 167 174 48 159 636 86 108 56 30 46 54 83 66 529 1165 8 8 16 1181 
H 11 6 5 3 7 32 32 32 

Inc/sal i 1978:4 F 56 184 230 53 135 658 254 591 210 193 298 326 434 139 2445 3103 73 13 86 3189 
Efter damS ...........•..• H - 572 504 5 847 - 303 1024 - 3255 3255 240 - 240 3495 
Overtrredelse af vilkl'tr for 

pr~vel~sladelse6 ......... 2 3 3 4 
Overtr.edelse af vilkl'tr for 

benlidning7 ••••••••••••• 

Overflyttet fm anden anstalt8 48 103 132 79 71 433 68 17 17 13 10 13 8 42 188 621 12 12 633 
Anden indsrettelsesgrund9/ 1 • 27 5 1 33 1 1 34 34 

Indsat total F '131 294 363 132 207 1127 288 608 227 206 308 339 442 182 2600 3727 73 26 99 3826 
H 606 504 5 847 - 303 1024 - 3289 3289 240 - 240 3529 
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~ , 
i Afgllet i 1978: 10 F 21 78 48 8 34 189 122 283 99 80 128 202 246 18 i178 1367 28 3 31 1398 

Ll'lsladt efter endt udstflelsell H - 593 506 5 848 - 304 1012 - 3268 3268 236 - 236 3504 
Ll'lsladt p1\ prl'lve12 

efter straffelovens 
§ 38, stl<. 1 .........•... 43 157 263 94 108 665 116 205 89 83 92 63 129 92 869 1534 21 19 40 1574 
§ 38, stk. 2 ............. 8 5 3 3 31 50 10 4 11 1 3 43 1 6 79 129 2 2 131 
§ 40, stk. 6 ...•..... , .•. 

BenMet ved kg!. resolution13 2 2 3 5 5 
Dl'lde14 ••••••••••••••••••• 1 1 4 5 5 
Slettet af mandtal15 •••••••• 2 2 2 2 
Overfl'lrt til anden anstalp6 . 37 54 75 22 30 218 61 87 30 33 65 20 63 70 429 647 16 3 19 666 
Anden grund til afgang17/ 2 •• 26 2 1 29 29 29 

Afg1\et total F 137 2% 390 127 204 1154 293 579 231 197 288 329 431 186 2534 3688 65 25 90 3778 
H 612 508 5 848 - 304 1021 - 3298 3298 238 - 238 3536 

Belreg 31.12.1978 F 82 165 147 53 162 609 81 137 52 39 66 64 94 62 595 1204 16 9 25 1229 

1 
H 5 2 4 2 10 23 23 2 2 25 

Tidsmressige bet. for pr¢ve-

I h3sladelse efter §38, stk. 1, 
opfyldt, men Il'lsladelsen 
nregtet ...••............ 15 57 28 2 20 122 9 2 14 2 29 151 151 

I Heraf I'lnskedc ikke selv 
prl'lvell'lsladelse .••...... 2 7 2 13 2 2 6 19 19 

I 
F = Frengsel, varetregtsfrengsel samt personer, idl'lmt foranstaltninger i h.t. den gr~nlandske krimina!lov/lmprisollmen/. remand and cOIll'feted 

according to the Greenland Criminal Code. 
H = Hrefte og afsonlng af bl'lder/Lenient imprisonment and fine defaulters. 
1) 32 varetregtsfrengslede og 2 frivilligt indlagte. 
2) 24 varetregtsfrengslede, Il'lsladt eIIer overf~rt til anden anstalt, udskrivning af2 friviIligt indlagte, 2 foranstaltningsrendringeri h.t. den gronlnndske 

II 
kriminallov samt 1 strafafbrydelse. 

I 
3) Poulation 11) Completing the serving of the sentence 
4) Receptions in 1978 12) Realeased on parole 
5) After conviction af condictions 13) Perdonned 
6) Violation af condictions of release on parole 14) Dead 

..... 7) Violation af condictions of pardon 15) Deleted from census 
f lJl 8) Transferred from another institution 16) Transferred to another institution ..... 

9) Other categories 17) Other categories 
10) Released in 1978 
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16.2.2. Forvaring. 
16.2.2. Detention. 

Belreg 31.12.1977 .......... ,. 

Indsat i 1978: 
Efter dom .................. 
~OvertrredeIse af vilkilr for 

pr~veudskrivning ......... 
Overflyttet fra and en anstalt .. 

Indsat total .............. ~ ... 

Afgilet i 1978: 
Udskrevet efter 

straffelovens § 72 ......... 
D~de ...................... 
Overf~rt til anden anstalt .... 
Afgilet total ................. 

Belreg 31.12.1978 ............ 

152 

---------------------

Anstalten Statsfrengslet Statsfrengslet 
v. Herstedvester i Horsens i Vridsl~seli1le 

14 5 20 

2 3 

2 2 
I 1 

,4 2 6 

4 2 1 7 

4 3 8 

14 4 18 



16.3. Det gennemsnitlige daglige belreg fordelt efter indsrettelsesgrund og anstalt eller arresthus 
m.v. i 1978. 
16.3. Daily average population in 1978, by admission, pellal institution and local prison etc. 

Mrend/Mell Kvinder/Women 

Varetregt og anholdelse1 •••• 

Detention2 •••••••••••••••. 

Udstllelse af frengseP ...... . 
Forvaring" ............•.•. 
Udstllelse af hrefteS •••••••• 

Udstllelse af bllder 
med hrefte6 •••••••••••••• 

Udstllelse af 
underholdsbidrag7 ••••••• 

Udstllelse af tvangsbllderB 
Afventning af 

placlsledighed i 
statsfrengsel9 ••••••••••.• 

Frihedsber~velse i hen hold 
til fremmedlovgivningen 10 

Andetll ...•............... 

77 162 162 
14 4 

Total. . .. . .. .. .. .. .. . ..... 100 167 162 

45 163 101 147 
o 

30 26 

45 163 132 173 

73 52 71 

40 

o 

73 92 71 

76 112 

19 56 

95 168 

9 244 

10 32 

o 

69 69 

6 2 
3 

10 

69 506 840 30 

o 

5 

7 40 

12 777 
15 

2 729 
18 

5 253 

o 42 

o 

138 

o 8 
o 3 

20 1983 

41 
2 

12 701 

5 171 

6 

o 
o 

67 873 

1) Remand and arrested. 5) Lenient imprisonment. 9) AWaiting transfl'r to Slate prisons. 

818 
17 

19 1461 
18 

10 439 

45 

o 

144 

8 
3 

30 2953 

2) Delained, breaches of police regulations. 6) Fine defaulters 10) Detained according TO tlze Aliens Act. 
3) Imprisonment. 7) Imprisonment for non-payment of alimony. 11) Other categories. 
4) Deren/ioll. 8) Cornaliisorv (ines. 
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16.4. An!allet af indsatte, der er undvegetjbortgaet eller har fOfSpgt herpa samt 
antallet .af selvmord og selvrnordsforspg i kriminalforsorgens anstalter og 
arresthusene i 1978. 

16.4. Number of escapes and attempts and number of suicides and attempts in 
penal institutions and local prisons in 1978. 

Undvigelser rn.y./Escapes etc. 

Fuldbyrdede~, ___ +-___ F....:o_rs.:.:p~g~2 ___ --1 

Anstalten ved Herstedvester ... . 1 ~ 2 
Statsfrengslet i Horsens ....... . 11 3 
Statsfrengslet i Nyborg ........ . 9 
Statsfrengslet i Ringe ......... . 6 
Statsfrengslet i V ridslpselille ... . 3 

Lukkede i alt/Closed total. . . . . . 30 

Statsfrengslet ved Horser~d .... 6 
Statsfrengslet p1i Kragskovhede. 37 
Statsfrengslet Krershovedgflrd . . . 2 
Statsfrengslet Mpgelkrer . . . . . . . . 16 
Statsfrengslet vecl. Nr. Snede ... 15 
Statsfrengslet Renbrek. . . . . . . . . . 17 
Statsfrengslet ved Sdr. Ornrne. . . 32 
Statsfrengslet pll S~byspgflrd . . . . 2 

Abne i alt/Open total .......... 127 

K~benhavns frengsler . . . . . . . . . . 8 
Arresthusene i provinsen4 • • • • • • 33 

Total......................... 198 

1) Accomplished. 
2) Attempts. 
3) Escapes. 
4) Local prisons. 

154 

-------

5 

44 
41 
16 
7 

36 
13 

38 

195 

1 
5 2 

10 198 

4 7 1 
5 19 8 
5 14 24 
7 13 10 

3 1 

21 56 44 

2 52 4 
7 85 1 
1 19 
2 25 4 

51 1 
3 33 
1 33 
3 43 

19 341 10 

16 25 11 
13 53 37 

69 475 102 

2 

2 

1 
3 11 

24 
10 
1 

3 47 

5 
2 

4 
1 

12 

4 15 
1 38 

8 112 

Selvrnord/ 
Suicides 

6 

3 

9 

2 

2 

3 
1 23 

6 34 
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16.5. Antal udgangstilladelser og udgangsmisbrug fra kriminalforsorgens anstalter 
og arresthusene i 1978. 

16.5. Number of leaves and abuses in 1978. 

Antal 
Antal misbrug/Abuses 

udgangs- Udenny Med ny Udeblevne 
tilladelser/ krimina- krimina- endnu pi'! Total 

Leaves litet1 Iitet2 fri fod3 

abs. pet. abs. pet. abs. pet. abs. pet. 

Anstalten ved Herstedvester. 690 35 5,1 3 0,4 3 0,4 41 5,9 
StatsfrengsJet j Horsens ..... 1075 63 5,9 14 1,3 4 0,4 81 7,5 
Statsfrengslet i Nyborg ...... 994 84 8,5 29 2,9 7 0,7 120 12,1 
Statsfrengslet i Ringe ....... 484 14 2,9 2 0,4 1 0,2 17 3,5 
Statsfrengslet i Vridsl~selille . 1116 52 4,7 :; 0,3 11 1,0 66 5,9 

Lukkede i alt/Closed total . .. 4359 248 5,7 51 1,2 26 0,6 325 7,5 

Statsfrengslet ved Horser~d . 3331 207 6,2 5 0,2 I 0,0 13 6,4 
StatsfrengsIet pi'! Kragskovhede 2232 345 ]5,5 35 1,6 7 0,3 387 17,3 
StatsfrengsIet Krershovedgi'!rd 1628 64 3,9 4 0,2 68 4,2 
Statsfrengslet M~gelkrer ..... 1248 98 7,9 10 0,8 2 0,2 110 8,8 
Statsfrengslet ved Nr. Snede . 1036 59 5,7 8 0,8 5 0,5 72 6,9 
Statsfrengslet Renbrek ....... 1403 92 6,6 3 0,2 1 0,1 96 6,8 
StatsfrengsIet ved Sdr. Omme 2136 208 9,7 12 0,6 10 0,5 230 10,8 
Statsfrengslet pi'! S~bYS0gf\rd . 1664 89 5,3 7 0,4 96 5,8 

Abne i alt/Open total ....... 14678 1162 7,9 84 0,6 26 0,2 1272 8,7 

K0benhavns frengsler ....... 255 35 13,7 4 1,6 2 0,8 41 16,1 
Arresthusene ...•.......... 799 40 5,0 2 0,3 5 0,6 47 5,9 

I aIt/Total ................. 20091 1485 7,4 141 0,7 59 0,3 1685 8,4 

1) Without nell' offem·es. 
2) With /lew offences. 
3) Not returned, still at large. 
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16.6. Antallet af discipIinrerstraffe af ubetinget, delvis betinget og betinget strafcelle 
ikendt i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene i 1978. 

16.6. Number of disciplinary punishments of unconditional, partly conditional and 
conditional confinement in a special cell awarded ill penal institutions and 
local prisons in 1978. 

~ 
Ubetinget strafcelle/ Heraf 

Length Unconditional confinement kombineret Betinget 
med betinget strafcelle2 

Anstalt/ Indtil 8-14 15-21 22-28 Total strafcelle1 

Institution 7 dage dage dage dage 

Anstalten ved Herstedvester ••... 
Statsfrengslet i Horsens ........•. 80 55 1 136 1 8 
Statsfrengslet i Nyborg .......... 
Statsfrengslet i Ringe ..•......... 33 20 53 21 17 
Statsfrengslet i V ridslpselille ...•. 62 37 100 16 

Lukkede i alt/Closed total .....•. 115 112 1 289 28 41 

Statsfrengslet ved Horserl'ld 56 5 61 2 19 
Statsfrengslet pft Kragskovhede ... 141 2 149 5 78 
Statsfrengslet Krersnovedgftrd .... 40 1 41 2 ]2 
Statsfrengslet Ml'lgelkrer ......... 28 9 1 1 39 1 39 
Statsfrengsiet ved Nr. Snede ..... 29 1 30 2 
Statsfrengslet Renbrek ........•.. 15 15 1 4 
Statsfrengslet ved Sdr. Omme .... 61 61 18 24 
Statsfrengslet pft Sl'lbysl'lgfird •.... 1 1 14 

Abne i alt/Open total . ...•....... 311 18 397 35 192 

Kjilbenhavns frengsler ........•.. 49 11 66 1 4 
Arresthusene/Local prisons ...•.. 5 5 

Total ...................•...... 606 147 2 2 757 64 237 

1) Hereof combined with conditional confinement in a special cell. 
2) Conditional confinement in a special cell. 
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16.7. Antallet af disciplinrerstraffe af b~der og bs)der kombineret med betinget 
strafcelle ikendt i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene i 1978. 

16.7. Number of disciplinary punishments offines andfil1es combined with condi
tional confinement in a special cell awarded in penal institutions alld local 
prisons in 1978. 

Stl/lrrelse/ BI/lder/Filles 
Amount 

Indtil 
Anstalt/lnstitutioll 115 ugell/lnl 

Anstalten ved Herstedvester ...... 5 3 
Statsfrengslet i Horsens .......... 87 16 
Statsfrengslet i Nyborg ....•...... 3476 12 
Statsfrengslet i Ringe ~ .............. 162 31 
Statsfrengslet i V ridsll/lselille ...... 707 9 

Lukkede i alt/Closed total ...... .. 4437 71 

Statsfrengslet ved Horser~d ....... 190 50 
Statsfrengslet p~ Kragskovhede ... 1373 198 
Statsfrengslet Krershovedg~rd ..... 24 
Statsfrengslet MI/lgelkrer .......... 232 42 
Statsfrengslet ved NT. Snede ...... 184 59 
Statsfrengslet Renbrek ..........•. 121 
Statsfrengslet ved Sdr. Omme .•... 153 8 
Statsfrengslet p~ S~bys~g~rd ...... 54 12 

Abne i alt/Open total ............ 2331 369 

K¢benhavns frengsler ...•........ 
Arresthusene/Local prisons ...... 3 

Total .•.•..................••... 6768 443 

1) Up to 1/5 of the weekly earnings. 
2) Hereof combined with cOllditiollal COl(fillem('llt ill a special cell. 

Total 

8 
103 

3488 
193 
716 

4508 

240 
1571 

24 
274 
243 
121 
161 
66 

2700 

3 

7211 

Heraf 
kombineret med 

betinget 
strafcelle2 

3 

3 

19 
8 

5 
1 

34 

37 
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16.8. Antallet af afsluttede enrumsanbringelser i 1978 i kdminalforsorgens anstalter 
og arresthusene, fordelt efter anstalt, begrundelsen for og lrengden af enrumsanbringelserne. 

16.8. Number of accomplished solitary confinements in 1978, by institutiog, reason and length of the confinements, 
in penal institutions and local prisons. 

BegrundeIsel For at For at For at hindre Fortsat ophold Modsat sig Modsat sig Nregtet at 
Reason forebygge forebygge straibar i frellesskab sikkerheds- sundheds- p1\tage sig 

undvigeIse1 voldsom virksomhed3 ftbenbart foranstait- foranstalt- beskreftigelse7 ... 
adfrerd2 uforsvarligt4 ninger5 ningeI-6 

1-7 8-21 over 1-7 8-21 over 1-7 8-21 over 1-7 8-21 over 1-7 8-21 over 1-7 8-21 over 1-7 8-21 over 1-7 
Anstaltl d::tge dage 21 dage dage 21 dage dage 21 dage dage 21 dage dage 21 dage dage 21 dage dage 21 dage 
Institution days dage dage dage dage dage dage dage 

Total 

8-21 over 21 dag e 
dage antall,gns. 

var.8 
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16.9. Oversigt over anbringi!l<Je i sikringscelle og lignende1 samt anvendelse af handjern i anstalter og arresthusene i 
1978. 
16.9. Number of confinements ill security cell alld lise of handcl/ffs ill penal institutions and local prisons in 1978. 

Sikringscelle/Security cell Hfmdjern/Handcujjs 

Indtil 6-12 12-24 1-3 3 dS!!gn I stedet I for- Under 
6 timer! timer timer dS!!gn/ og Total for an- bind else trans- Total 
Up to 6 days derover bringelse med visi- port4 

hours i sikr. tation3 

celle2 

Anstalten ved Herstedvester ........... 15 5 7 4 2 33 7 7 
Statsfrengslet i Horsens ................ 23 13 16 2 1 55 5 6 
Statsfrengslet i Nyborg ................. 8 2 3 1 14 3 3 
Statsfrengslet i Ringe ................. , 2 2 1 1 
Statsfrengslet i VridslS!!selille . , .... , .... , 6 2 5 2 16 3 3 

Lukkede i alt/Closed total . ~ ............ 54 22 31 8 5 120 19 20 

Statsfrengslet ved Horserpd , ....... ,.,. 2 2 
Statsfrengslet pfl Kragskovhede ....•.... 
Statsfrengslet Krershovedgflrd .......... 
Statsfrengslet Mpgelkrer . , .....• , .• , .... 
Statsfrengslet ved Nr. Snede ........... 
Statsfrengslet Renbrek ... , ...... , ...... 
Statsfrengslet ved Sdr. Omme .......... 
Statsfrengslet pfl Spbyspgflrd .....•... ,. 

Abne i alt/Open tottll ..............•.•. 2 3 5 

Kpbenhavns frengsler .... , ............. 13 21 59 13 2 108 4 12 16 
Arresthusene i provinsen/Local prisons .. 34 26 23 3 1 87 12 1 13 

Total ....... ~ . . . . ....................... 101 69 113 24 8 315 19 35 54 

1) Omfatter ogsfl anbringelser i hen hold til direktoratets cirkulrere af21. september 1976 om visse sikringsmressige foranstaltninger. 
2) Instead of confinement in security ceil. 
3) In connection with search. 
4) During transport. 

t __ ~.~ __ . ____ ._ .... ___ ... _."._ ... 



16.10. Antallet af sygemeldte og sygedage i kriminalforsorgens anstalter i 1978. 
16.10. Number of inmates reported sick and days lost through sickness ill penal institutions in 1978. 

Antal sygemeldte pM Antal sygedage pM 
Number of inmates reported sick ill Number of days lost through sickness in 
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Anstalten ved Herstedvester ........•.. 301 33 2 13 511 6495 71l 45 542 1145 24,5 227,3 
Statsfrengslet i Horsens ................ 328 12 2 2 2742 216 58 34 8,4 50,0 
Statsfrengslet i Nyborg .... : ............ 348 19 1 3 453 2378 169 47 26 2244 13,3 82,3 
Statsfrengslet i Ringe, mrenq ............ 44 I 1 1 53 117 7 41 26 343 1,5 33,0 
Statsfrengslet i Ringe, kvinder .•........ 13 1 2 10 50 13 46 60 0,5 71,2 
Statsfrengsiet i Vridsls<lselille ............ 116 15 18 21 488 62 178 737 4,0 24,6 
Statsfrengslet v. Horser!,}d, mrend ....... 114 12 1 1 40 542 128 36 8 410 3,1 23,3 
Statsfrengslet v. Horser!,}d, .... vinder ...... 2 1 1 84 27 6 14 454 1,4 45,8 
Statsfrengslet p1't Kragskovhede ...•..... 433 20 1548 143 1842 9,d 56,0 
Statsfrengslet Krershovedg1'trd ........... 2 12 864 2 82 1460 4,2 58,4 
Statsfrengslet Ms<lgelkrer ......•...•.•... 105 2 2 221 10 40 8 0,8 8,3 
Statsfrengslet v. Nr. Snede .•...•....... 17 252 183 16 1750 5,3 75,2 
Statsfrengslet Renbrek ..•..••...•....•. 8 286 50 1514 4,3 45,1 
Statsfrengsiet v. Sdr. Omme ..........•. 87 29 2 389 190 290 7 3204 l(),l 60,2 
Statsfrengs!t;t p1't S!'}byss<lg1'trd .....•..... 12 1 148 95 37 1007 3,1 45,4 

Anstalter excl. Ks<lbenhavns frengsler i alt 1891 195 30 47 3090 14773 2186 497 1455 15433 94,3 60,7 

KYlbenhavns freng5ler, mrend ..... ..... 91 ~94 13 2354 11084 736 38,8 76,7 
KSilbenhavns frengsler, kvinder ..•....•.. 18 50 1 288 803 8 3,0 75,3 

Ks<lbenhavns frengsier 1 alt •............. 110 444 14 2642 11887 744 41,8 76.6 

Tetal .....•...•. , ...••......••......• 1891 305 444 61 3090 14773 4828 11887 2199 15433 134,5 64,3 

1) A ,'erage daily /lumber of days lost through sicklless. 
2) Number of days of sicklless per 1000 days of residence. 
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\i 16.11. Arresthusene og K¢benhavns frengsler. Kapacitet, autal indsatte, arrestdagenes antal og 
I' 
~ belreg i 1978. 
~ 16.11. Local prisons and Copenhagen prisons. Capacity, Ilumber of inmates, days of 
:! residence and average population in 1978. 
~ , 

Kapacitet d. Antal indsatt,)/ Arrestdagenes antall Gennem-
31/12 1978 Number of inmates Days of residence snitligt 

Arresthuset il Total I Herafi Mrend/ I Kvinderl I Total Mrend/j K vinderl I Total dagligt 
Local prison enestuer Men Womell M ell Women belreg I 

Roskilde .......... 22 16 462 23 485 8639 120 8759 24,0 
KS'ige ............. 48 42 358 16 374 15428 409 15837 43,4 
Helsingpr ......... 17 6 1669 121 1790 9609 363 9972 27,3 
HillerS'id .......... 16 13 755 27 782 6365 219 6584 18,0 
Frederikssund ..... 9 6 263 6 269 3155 15 3170 8,7 
Holbrek ........... 22 16 369 26 395 6863 151 7014 19,2 
Nykjilbing Sj ....... 8 5 170 3 173 2492 4 24% 6,8 
Kalundborg ....... 14 8 224 5 229 4239 14 4253 11,7 
Slagelse .......... 30 21 527 28 555 9308 340 9648 26,4 
Ringsted .......... 17 11 425 16 441 5121 39 5160 14,1 
Nrestved .......... 16 10 363 15 378 6065 21 6086 16,7 
Vordingborg •..... 12 4 208 5 213 3218 7 3225 8,8 
RS'inne ............ 18 10 314 6 320 4376 44 4420 12,1 
NykjilbingF ....... 21 15 301 3 304 4907 3 4910 13,5 
Nakskov .......... 24 24 405 5 410 6589 10 6599 18,1 
Odense ........... 55 46 15% 89 1685 17862 561 18423 50,5 
Assens ........... 23 23 316 2 318 4845 40 4885 13,4 
Nyborg ........... 21 10 446 24 470 6285 71 6356 17,4 
Svendborg ........ 22 16 405 11 416 7080 94 7174 19,7 
Htborg ........... 10 7 187 2 189 2539 22 2561 7,0 
Frederikshavn ..... 24 21 495 24 519 6315 95 6410 17,6 
HjS'irring .......... 23 20 378 16 394 6130 98 6228 17,1 
Thisted ........... 10 7 165 3 168 2374 9 2383 6,5 
Alborg ........... 61 52 1107 82 1189 15608 805 16413 45,0 
Viborg ........... 25 21 446 I3 459 5476 67 5543 15,2 
Skive ............. 15 9 193 1 194 3709 20 3729 10,2 
Randers .......... 37 28 461 30 491 8655 126 8781 24,1 

B 
Hobro ...........• 25 19 513 16 529 7145 227 7372 20,2 

! 
Grena ............ 9 6 235 6 241 2286 19 2305 6,3 
Arhus ............ 70 49 979 59 1038 20435 861 21296 58,3 
Silkeborg ......... 20 14 419 22 441 5371 121 5492 15,0 
Horsens ...•...... 21 15 707 40 747 7687 293 7980 21,9 
RingkS'ibing ....... 15 9 271 6 277 3666 38 3704 10,1 
Holstebro ......... I3 11 475 12 487 4344 274 4618 12,7 
Heming .......... 18 10 362 15 377 5297 137 5434- 14,9 
Vejle ............. 22 16 842 40 882 8033 1I2 8145 22,3 

I 
Fredericia ........ 12 9 314 8 322 4550 27 4577 12,5 

.Kolding .......... 58 43 1220 62 1282 16893 356 17249 47,3 
Ribe .•........... 12 5 228 7 235 3517 153 3670 10,0 
Esbjerg ........... 45 39 938 89 1027 13213 335 13548 37,1 
Haderslev ........ 20 13 490 18 508 6208 83 6291 17,2 
Abenra ........... 17 13 487 25 512 4690 179 4869 13,3 

~ Spndcrborg ....... 27 15 341 22 363 5831 214 6045 16,6 
f TS'inder ........... 17 14 349 9 358 4476 91 4567 12,5 

Arresthuse i alt 
Local prisons total. 104] 767 22]78 J058 23236 306894 7287 314]81 860,8 

Kpbcnhavns frengsler 642 569 6561 1198 7759 184717 14518 19923-5 545,8 
r, 

Total ............. 1683 1336 28739 2256 30995 49161 I 21805 513416 1406,6 

1) Daily average population 
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16.12. Oplysninger om alder og indsrettelsesgrund vedrfjrende penoner, 
der i 1978 Mev indsat j arresthusene. 
16.12. Receptions in local prisons in 1978, by age and category. 

Mrend/Men 

15-17 18-20 21-24 25-39 40-59 601lr 
lIr lIr lIr lIr 1\r og Total 

years derover 

Varetregt og anholdte1 .•..•.•. 1097 2234 2351 4106 1032 62 10882 
Detention2 •••••••••••••••••• 93 375 407 867 627 104 2473 
Udstllelse af frengseP ......... 27 302 562 765 117 3 1776 
Uds!lIelse af hrefte4 ••••••••••• 10 685 1242 2553 1022 86 5598 
Udstllelse af b~der m. hrefte5 •• 8 285 357 581 241 19 1491 
Udstlleise af underholdsbidrag6 

Udstllelse af b~der m. frengsel5 4 5 
Afventning af pladsledighed i 

statsfrengseJ7 ......•....... 14 178 243 428 76 2 941 
FrihedsberSilvelse i hen hold til 

fremmedlovgivningenB ••••••• 8 21 49 64 18 2 162 

Total ....................•.. 1257 4084 5212 9364 3133 278 23328 

l) Remand and arrested. 
2) Detained, breac:hc.I' of police regulations. 
3) Imprisonment. 
4) Lenient imprisollmeJll. 
5) Fine defaulters 
6) Imprisonmellt for lIoll-payment of alimony. 
7) Awaiting transfer to State prisons. 
S} iJetained according to the Aliens Act. 

Kvinder/Women 

15-17 18-20 21-24 25-39 40-59 601lr Hen-
1\r 1\r lIr l'u lIr og Total srettel~er 

derover total 

66 112 168 272 69 5 692 11574 
9 17 22 61 29 2 140 2613 
2 12 17 23 2 56 1832 

11 19 66 30 127 5725 
7 12 17 2 38 1529 

1 1 1 
5 

3 10 8 21 %2 

3 3 3 12 174 

78 163 251 451 135 9 1087 24415 
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16.13. Oplysninger om alder og indsrettelsesgrund vedr~rende personer, der i 1978 blev indsat i K~benhavns frengsler. 
16.13. Receptions ill K¢benlzavns jcengsier (Copenhagen prisons) ill 1978, by age and category. 

Mrend/Men Kvinder/Womell 

15-17 18-20 21-24 25-39 40-59 60 ru- 15-17 18-20 21-24 25-39 40-59 60 ar 
ar ar ar fir ar og Total ar ar ar ar ar og Total 

years derover derover 

Varetregt og anholdte1 ••.•.••• 135 252 412 802 177 10 1788 24 74 127 398 170 31 824 
Detention2 •••• , ••••••••••••• 180 537 616 1143 188 15 2679 15 41 69 113 11 1 250 
Udstaelse af frengseP ......... 1 26 80 190 36 4 337 1 12 14 3 30 
Udstaelse af hrefte4 ••••••••••• 18 35 119 38 5 215 5 2 6 1 14 
Udstaelse af b~der m. hreftes .. 87 144 263 90 8 592 4 11 30 1 47 
Udstaelse af b~der m. frengselS 

Udstaelse af underholdsbidrag6 7 7 14 
Afventning af pladsledighed i 

statsfrengseJ7 .............. 16 118 192 388 52 767 5 16 24 2 47 
Frihedsberovelse i henhold til 

fremmedlovgivningen8 ••••.• 13 113 235 376 69 4 810 7 18 29 27 3 85 

Total ....................... 345 1151 1714 3288 657 47 7202 46 148 266 612 191 34 1297 

Desuden: Statsfrengse19 ••••••• 32 93 136 18 279 10 7 18 

1) Remand and arrested. 
2) Detained, breaches of police regulations. 
3) Imprisonment. 
4) Lenient imprisonmel1(. 
5) Fine defaulters. 
6) Imprisonment for lion-payment of alimony. 
7) Awaiting transfer to State prisons. 
8) Detained according to the Aliens Act. 
9) Others, State prisolls . 

...... 
0\ 
Vl 

Hen-
srettelser 

total 

2612 
2929 

367 
229 
639 

14 

814 

895 

8499 

297 
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16.14. Oplysninger om den id~mte sanktion for personer, der i 1978 blev indsat i 
arresthusene til udstaelse af straf. 

16.14. Receptions ill local prisons in 1978 for serving custodial sentences, by 
sanction, length and sex. 

HreftelLenient implisonment Frengsel/lmprisollment 

Mrend/Men ......... . 
Kvinder/Women .... . 

Total ............... . 

Under 
3 mdr./ 

less than 
3 months 

5597 
127 

5724 

3-6 
mdr./ 

months 
Total 

5598 
127 

5725 

Under 
3 mdr./ 

less t!zan 
3 months 

896 
43 

939 

3-6 
mdr./ 

months 

644 
7 

651 

Anm. Tabellen omfatter ikke personer indsat til afventning af pladsledighed i statsfrengseI. 
Note. The table does not include inmates awaiting transfer to State prisons. 

Total 

1540 
50 

1590 

16.15. Oplysninger om den id~mte sanktion for personer, der i 1978 blev indsat i 
K~benhavns frengsier til udstaelse af straf. 

16.15. Receptions in K¢benhavns famgsler (Copenhagen prisons) in 1978 for 
serv-
ing custodial sentences, by sanction, length and sex. 

Mrend/Men ......... . 
Kvinder/Women .... . 

Total ............... . 

Hrefte/Lelliellt imprisonment 

Under 
3 mdr./ 

less than 
3 months 

215 
14 

229 

3-6 
mdr./ 

months 
Total 

215 
14 

229 

Under 
3 mdr. 

241 
23 

264 

Frengsel/ltnprisonment 

3-5 
mdr. 

96 
7 

103 

-

5 mdr. 
og 

derover 

767 
47 

814 

Total 

1104 
77 

1181 

Anm. Tabellen omfatter under frengsel personer indsat· til afventning af pladsledighed i statsfrengseL 
Personer, der er midlertidigt overflyttet fra andre anstaiter, er ikke medregnet. 
Note. The table includes /ll/der imprisonment inmates awaiting transfer to Slate prisons. Persons 
temporarily transferred from other institllfions are not included. 
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16.16. De indsattes fordeling pa faggrupper inden for kriminalforsorgens an stalter pr. 1. april 
1978. 

16.16. Employment of inmates distributed by industry trades etc. ill penal institutions, as 
at April 1. 1978. 

Statsfrengsler Andre 

'"' .., 
v; 
eo 
c: 

"0 J: III .... 
"0'"' "0 "'" III Ill~ '" eo III 

"0 "0 III a >'" c: .c: III ... III ... E di c:~ > -0 > > &! "0 oC\l cd 
til R 0 0 til III .!<: eo E '" ~~ .c: c: .!<: .!<: G- G-
III III '" .c: i 

c: !d III '" 0 v; cd-
c: 

'" '" eo '" 0 U) .n >. - '" '" ... ... cd 
... .0 c: eo .0 ..: "0 - ", ... .0 - cd 

0 0 &! Q >. ..: c: .;:: '"2 C:<!J G- o ... III r:z G- "0 ;§ ;r: ;r: ~ ~ ::8 z Z P: U) U) > ,.... <:;r: "' E-

1) Jem- og metalindustri 
(smede- og maskinvrerksted, 
gprtleri og pladevrerksted)/ 
Metal industry . .......•... 15 25 40 40 

2) Beklredningsindustri 
(skrrederi, syvrerksted, 
skomageri og vaskeri)/ 
Clothing industry ...•..... 22 24 5 2 16 77 

3) Textilindustri (bomulds-
og hprlrerredvreveri)/ 
Textile induslJy •...•...... 17 4 21 

4) Trreindustri (ms<)belindustri 
og trrevareproduktion)/ 
Wood industry . ....•...... 15 16 7 3 9 8 21 13 92 7 6 13 105 

5) Grafisk industri (bogbinderi, 
kuvertmagcri og trykkeri)/ 
Graphic industry . ......... 11 17 19 47 17 17 64 

6) Anden industri (bs<)rsten-
binderi,sadel- og sejlmageri, 
mlilbelpolstring og element-
fabrik)/Various industries 3 28 31 31 

65 40 33 18 39 8 21 15 69 308 24 6 30 338 

7) Anden beskreftigelse 
(smllfagsarbejder, nyttig-
gpre[se, blindeskrift, 
klemmearbejde og skov-
arbejde m.v.)/Orher 
occupatiolls ..........•... 12 5 3 15 12 9 18 84 10 171 181 265 

8) Jordbrug(landbrug, gart-
neri ogkultiveringsarbejde)/ 
Agriculture . .......•...... 7 5 37 10 16 5 22 13 49 164 2 2 166 

72 57 70 10 39 42 13 47 33 13 73 87 556 36 177 213 769 

9) 0konomiarbejde(rengpring, 
depot, tekniske installationer, 
forplejning m.v.)/ 
Mailllenallre work ........ 37 55 45 28 31 40 14 24 7 19 45 42 387 24 59 83 470 

10) Undervisning/Ecillcatioll ... 17 16 30 18 2 79 10 22 5 19 218 13 59 72 290 
1 i) Reserve (syge, orlov, eget 

arbejdem.v.)/ 
Reserve (ill, leave, 011'11 

work a.o.j .............. ~ 37 38 30 22 31 17 33 26 10 10 23 29 306 34 255 289 595 

Total ....................... 163 166 175 78 103 178 70 97 50 64 146 177 1467 107 550 657 2124 
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17. Summary in English 

17.1. Introduction 
The Danish prison and probation servi
ce succeeded in 1978 in implementing 
many of the plans it had prepared over 
the preceding years. 
When the Probation and After-care 
Administration (which maintains con
tact with and provides support for of
fenders on suspended sentence or pa
role) was amalgamated in 1973 with the 
Prison Service, a number of probation 
offices in the Greater Copenhagen area 
were concentrated in a particular part of 
the inner city. In addition, there were 
10 probation offices scattered throu
ghout the provinces. 
After amalgamation - at which time the 
joint body was renamed the Prisons and 
Probation Administration - the structu
re of future probation and after-care 
work was studied by a planning com
mittee, which hsued an exhaustive re
port in 1975: 'Prisons, Probation and 
Social Welfare'. The committee re
commended that resources be redistri
buted so that probation officers could 
be stationed geographically closer to 
the offenders' environment. 
On the basis of the report this reorgani
sation has now been carried out. The 
biggest change is in the metropolitan 
area, with establishment of nine district 
offices, each covering a part of Greater 
Copenhagen. 
Moreover, branch offices and one Or 
two interview rooms have been set up in 
13 towns and other urban centres. 
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The overall result is that Denmark is 
now fairly uniformly served by 
on-the-spot probation facilities. 
The new probation offices are staffed 
primarily by social workers and admini
strative personnel transferred from cor
responding facilities at the country's 
prisons. 
In future, local probation offices will 
not confine their activities to offenders 
on suspended sentence and parole; the 
plan is for responsibility for probation 
of offenders serving a sentence of less 
than six months (the majority) to remain 
with the probation C'ffice in the offen
der's oWlllocaiity. As a rule, the local 
office will already be familiar with the 
offender's background and will be ta
king steps to assist even before the of
fender's release. The system is a natural 
consequence of the view that a period of 
imprisonment of this nature is a brief 
interlude in a person's life; problems 
should be dealt with in the environment 
from which the offender has come - and 
to which he will return. 
With responsibility for the probation 
period firmly established with the local 
probation office, there is obviously an 
excellent reason for arranging for impri
sonment close to the offender's home 
area. Accordingly, a new set of rules 
has been introduced for distribution of 
prisoners according to a close-to-home 
principle. Unfortunately, the Danish 
prison system suffers from the same 
drawback as that of most other coun-
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tries: prisons are located far from large 
centres of population. In Denmark's ca
se we have a disproportionately large 
part of our prison capacity in facilities in 
western and central Denmark (Jutland 
and Funen areas). Some improvement 
in the situation has been possible on 
account of the reduced tendency, since 
1973, to send offenders to prison for 
minor cases of theft and similar offen
ces. There has been a reduction of about 
500 places in western and central 
Denmark, while the open facility (Hor
ser0d) in northern Zealand close to the 
metropolitan area will increase its capa
city. But it is still inevitable that many 
offenders from Copenhagen, in the 
eastern part of the country, will spend 
their period of imprisonment in facilities 
in Jutland and Funen in the west. We 
have thus not yet reached a full-scale 
system of local imprisonment - but a 
good start has been made. 
One important feature has been noted 
right from the start of the reorganisation 
plan: relations with the social-welfare 
system generally have improved sub
stantially. And it is a point of importan
ce that decentralisation of the nrobation 
and after-care service has led to better 
relations with the rest of the judicial 
system. Not only with prisons, as has 
been mentioned, but also with the 
courts (which have always been willing 
to respect the recommendations of pro
bation officers) and with the police; it is 
clear that relations are much better 
when probation staff are located in the 
same geographical area as their clients 
and the various local authorities. In
deed, the Association of Police Con
stables was one of the bodies that gave 
the reorganisation idea full support. 
It should go without saying that an ex-

tensive reorganisation programme of 
the type just described, involving the 
probation and after-care service and 
Denmark's prison system, cannot be 
implemented without some difficulty 
and fundamental problems. In this re
spect, the continued and close relations 
with staff organisations have been of 
immen,<;e help. 
Work with inmates dming the year has 
run up against two areas of major diffi
culty, producing a certain amount of 
public and political debate. 
At the beginning of the year there was 
some unrest among foreign nationals, 
who complained that they did not have 
the same opportunity as Danish inmates 
for serving in open institutions, making 
family visits outside the prison, etc. 
These points were debated by a working 
group. The fact that it is indeed harder 
on a foreign national who is to be de
ported after his sentence to serve a pe
riod of imprisonment led to a rule that 
the sentences of aliens should be redu
ced. In typical circumstances it means 
that they are now deported after serving 
7/12 of their prison sentence. 
Toward the close of the year there was a 
good deal of debate on the question of 
drug traffic and violence in Danish pd
sons. A working group was set up, 
comprising representatives of the Di
rectorate of Prisons and Probation 
Administration and the penal institu
tions. The group is .:xpected to submit 
its report during 1979. 
With regard to prison conditions, it may 
be reported that there has been a fall in 
the number of inmates' complaints to 
the parliamentary Ombudsman, and in 
the number of ins tances where the latter 
found grounds for criticism. 
As far as staff are concerned, there has 
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been an unfortunate and marked rise in 
ill health among prison officers. Agree
ment has been reached between the pri
son administration and staff organisa
tions that the most effective way of 

counteracting this regrettable trend 
would be to reduce retirement age from 
70 to 63 (a proposal made by the Mini
stry of Finance). At the time of writing 
the proposal is still being studied. 

H. H. Brydensholt 
Director General of Prison and 

Probation Administration 
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