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2

PSCC | INTRODUKTION

1 Kilde: Overvågning og Straf, Michel Foucault (1975)

Fængslet, det væsentligste element i viften af 

afstraffelser, markerer helt sikkert et vigtigt 

øjeblik i strafferettens historie - dens indgang 

til menneskelighed.

Man forlanger af fængslet, at det skal være 

nyttigt, i det forhold, at frihedsberøvelsen –

denne juridiske fratagelse af et ideelt gode –

fra starten af har skulle spille en positiv 

teknisk rolle, nemlig at omforme individerne.
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PSCC | KRIMINALFORSORGEN

Kriminalforsorgens hovedopgave er at drive fængsler og arrester i 

Danmark – organisationen ligger under Justitsministeriet

Opgaverne indbefatter bl.a.:

• ansvaret for Danmarks fængsler og arrester

• administration af varetægtsfængsling og 

straffuldbyrdelse

• udarbejdelse af personundersøgelser af sigtede

• tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling 

i psykiatrien

• administration af frihedsberøvelse efter 

udlændingeloven.

Kriminalforsorgens hovedopgave er at fuldbyrde de 

straffe, som domstolene har idømt. Det gælder både 

ubetingede frihedsstraffe og andre straffe.

Kriminalforsorgens hovedopgave er at fuldbyrde straffe, 

men de varetager også andre relaterede opgaver

Organisatorisk ligger kriminalforsorgen under 

Justitsministeriets ressortområde

Justitsministeriet 

Direktoratet for 

Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen 

Hovedstaden

Kriminalforsorgen 

Sjælland

Kriminalforsorgen 

Syddanmark

Kriminalforsorgen 

Midt- og 

Nordjylland

• Kriminalforsorgen er underlagt Justitsministeriets 

ressort, hvorfor direktøren i kriminalforsorgen referer til 

Justitsministeren

• Kriminalforsorgen er inddelt i fire geografiske områder. 

De fire områdekontorer leder og styrer driften på tværs 

af alle institutioner inden for området, dvs. fængsler, 

arrester, pensioner mv. 

• Direktoratet varetager den overordnede strategi, styring 

og koordinering på tværs af hele kriminalforsorgen

Størsteparten af 

udgifterne går til de to 

første opgaver

2 Kilde: Kriminalforsorgen
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PSCC | KRIMINALFORSORGEN

Styrelsen driver fængsler og arrester over hele Danmark og har omkring 

4.500 ansatte – den samlede bevilling er på ~3 mia. kroner

Kriminalforsorgen i tal 

Administrerer og driver 9 åbne og 6 lukkede 

fængsler, samt 37 arrester

Har ca. 4.500 ansatte

Havde i gns. 3.400 indsatte per dag i 2017

Bevilling på 3 mia. kroner årligt, hvoraf knap 75% 

relaterer sig direkte til driften af fængsler, arrester 

mv.

Arresthuse 

Åbne fængsler 

Lukkede fængsler 

Den årlige lønramme var 1.942,7 mio. kroner i 

2017 

3

Note: Definitioner af hhv. lukket og åbent fængsel samt arresthus findes i datapakken nedenfor

Kilde: Finansministeriet
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PSCC | SITUATIONSBESKRIVELSE

Der er stor politisk bevågenhed omkring kriminalforsorgen og de danske 

fængsler – både hvad angår ressourceforbrug, sikkerhed og kvalitet

Kilde: dr.dk; Berlingske; Politiken; Statsministeriet;  Information.dk; fyens.dk; eb.dk; etik.dk; avisen.dk  

Kriminalforsorgen står overfor et krav om effektivisering Samtidigt er der store krav til sikkerhed og kvalitet 

4
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PSCC | SITUATIONSBESKRIVELSE

Belægningen er faldet de seneste år, men kan hurtigt stige igen på grund 

af eksempelvis indførsel af hårdere straffe eller bandekonflikt

Kriminalforsorgen har oplevet aftagende belægning, som 

har resulteret i overkapacitet for alle regimer

Belægningen kan dog hurtigt stige igen bl.a. pga. 

indførsel af hårdere straffe, bandekonflikter mv.

Note: Nogle datapunkter i præsentationen er skøn eller antagelser

Kilde: Finansministeriet; dr.dk; faengselsforbundet.dk, politiken.dk; Berlingske; Alberslund Lokalavisen  

Kapacitet og efterspørgsel per fængselstype, 2017 

2.500 

3.000 

3.500 

4.000 

4.500 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Belægning i danske fængsler, 2007-2017

Kapacitet '18: 

4175

1.700

1.2221.253

1.550

1.0501.100

-14,1%

Lukkede Åbne

-12,2%

Arrest

-8,8%

Udbud Efterspørgsel

5
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PSCC | SITUATIONSBESKRIVELSE

Belægningen forventes at vokse 4,5% fra 2016-2021 – samtidig ses en 

vækst inden for særligt vold, samt økonomisk- og IT-kriminalitet

Fremskrivning af belægning

Antal og procent, 2016-2021*

Anmeldelser af voldsforbrydelser

Antal (tusinde), 2009-2017**

*   Der er betydelig usikkerhed forbundet med prognosen ** Bemærk at anmeldelser ikke er lig med antal domme  

Kilde: Finansministeriet, Danmarks Statistik  

52,048,0
31,027,022,019,017,013,012,0

+333,3%

20162010 2013 20152011 201720142009 2012

Anmeldelser af økonomisk kriminalitet

Antal (tusinde), 2009-2017**

Anmeldelser af IT-kriminalitet

Antal (tusinde), 2009-2017**

27,022,517,917,116,716,917,818,118,0

201320122011

+50,4%

2009 20152014 201720162010

21,018,011,08,07,07,06,05,05,0

2017201520142013 2016201220102009 2011

+320,0%

43,7%

29,8%

26,3%

2018

26,6% 26,6%

29,7%

2021

3.5413.500

2020

44,3%

3.555

+4,5%

3.556

2019

43,9% 43,7%44,1%44,4%

3.402

24,9% 25,4%

30,7%

24,9%

3.499

30,3%

20172016

31,0% 29,7%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lukkede 

pladser
848 871 888 932 945 946 

Åbne pladser 1.043 1.085 1.060 1.054 1.055 1.055 

Arrestpladser 1.511 1.543 1.546 1.552 1.555 1.555 

Fængsler og 

arresthuse i alt
3.402 3.499 3.494 3.538 3.555 3.556

Lukkede pladser ArrestpladserÅbne pladser

6
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PSCC | OPGAVEBESKRIVELSE

Finansministeriet har givet situationen bedt om hjælp til at se nærmere på 

kriminalforsorgen – og det er jeres opgave

Finansministeriet:

Hvordan kan man reducere 

ressourcetrækket på kriminalforsorgen 

og samtidig imødekomme kravene til 

opgavevaretagelsen i fremtiden?

Finansministeriet har bedt om jeres 

hjælp til at besvare følgende: 

Finansministeriet foreslår en række 

emner, man kunne se på, men forventer 

også, at I kommer med nye perspektiver

Kapacitet og typer af fængsler

Geografisk placering af fængsler 

Afsoningsmåder  

Kriminalitetsmønstre i fremtiden

Brug af digitalisering og ny teknologi

Recidiv (tilbagefald) 

?

7
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PSCC | FORMALIA

I opgavebesvarelsen vægtes analyse, løsning og præsentation

Analyse (33%) Løsning (34%) Præsentation (33%)

• Klar og fuldstændig besvarelse af det 

stillede spørgsmål på

• Kreativitet i formuleringen af løsninger 

• Overvejelser om risici ved foreslåede 

løsninger

• Politisk forståelse og tæft i foreslåede 

løsninger

• Gennemførlighed og implementering

• Overblik og evne til at navigere og 

udvælge i udleveret materiale

• Identifikation af relevante udgiftsdrivere 

og besparelsestiltag

• Inddragelse af yderligere materiale hvis 

relevant

• Analyse af fordele og ulemper ved 

forskellige tiltag – kvalitativt såvel som 

kvantitativt 

• Klarhed og engagement i mundtlig 

præsentation

• Samarbejde og inddragelse i teamet

• Kvalitet i besvarelserne i den 

efterfølgende spørgerunde

8
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Torsdag: 20:45 – 21.00 Udlevering af case

Fredag: 09.00 – 15.45 Casearbejde og aflevering

Fredag: 16.15 – 17:15 Indledende runder 

Fredag: 19.00 – 20.15 Finale 

Fredag: 20.45 – 21.00 Kåring af vinder 

PSCC | FORMALIA

Casen skal udarbejdes i morgen mellem 09.00 og 15.45 – efter indledende 

runder og finale kåres vinderen ~21.00 

9
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PSCC | DATAPAKKE

Kriminalforsorgen har en kapacitet på 4.175 pladser, mens de samlede 

omkostninger til at drive fængsler og arrester er 2.169 mio. kroner

1.253

1.222

1.700

4.175

Åbne pladserLukkede pladser ArrestpladserSamlet godkendt 

kapacitet

743 

2.149 

674

732

Total Lukkede fængsler Åbne fængsler Arresthuse

Kriminalforsorgens pladser, 

Antal, 2018

Kriminalforsorgens samlede omkostninger ved fuldt belæg

mDKK ,2018

Note: Fuld belægning betyder, at alle pladser er optaget

Kilde: Finansministeriet10
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PSCC | DATAPAKKE

De forskellige fængselstyper varierer i forhold til sikkerhedsniveau samt 

hvilke typer af indsatte, der normalt placeres i dem

11

• I et lukket fængsel er alle porte 

og døre låst hele tiden

• De lukkede fængsler kan bruges 

til indsatte, som skal være længe 

i fængsel, eller som har overtrådt 

reglerne i et åbent fængsel

• I åbne fængsler er der ikke mure 

og låste porte uden om fængslet

• Åbne fængsler er normalt for 

folk, der skal være i fængsel i 

højst fem år

• I arresthusene sidder især 

varetægtsfængslede, hvis sag er 

under efterforskning eller 

behandling

• Desuden benyttes arresthusene i 

et vist omfang til afsoning af 

kortere straffe

Lukkede fængsler Åbne fængsler Arresthuse

Kilde: Finansministeriet
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PSCC | DATAPAKKE

Der er varierende udnyttelsesprocent på tværs af fængsler og arrester i 

Danmark 

Note: Det kan antages, at 2016-tallene er lig med nutidsbilledet. Den samlede kapacitet i 2016 var lavere end i 2018 

bl.a. fordi Storstrøm Fængsel med ca. 300 pladser er åbnet i 2018. 

Kilde: Kriminalforsorgens Statistik12
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PSCC | DATAPAKKE

Kriminalforsorgen beskæftiger 4.455 årsværk, som fordeler sig i en række 

funktioner 

4.455

UndervisningI alt

524

(11,8%)
148

(3,3%) 118

(2,6%)

125

(2,8%)

Andet

830

(18,6%)

Forsorg

337

(7,6%)

2.373

(53,3%)

SundhedOpsynspersonaleLedelse og 

administration

Værkmestre

Kriminalforsorgens funktioner 

Antal årsværk, 2017 

Note: Værkmestre leder produktionen i fængslerne , hvor indsatte kan bistå i fremstillingen af diverse produkter. 

Sundhedspersonale indbefatter bl.a. sundhedsplejersker, mens forsorgskategorien dækker bl.a. socialrådgivere. 

Kilde: Kriminalforsorgens Statistik

Den årlige lønramme udgjorde 

~1.943 mio. kroner i 2017

13
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PSCC | DATAPAKKE

Sygefraværet er højt i kriminalforsorgen – særligt hos det personale, som 

er direkte i kontakt med de indsatte 

Sygefravær for kriminalforsorgen og udvalgte institutioner 

Gns. antal dage pr. årsværk, 2017

Sygefravær for udvalgte stillinger i kriminalforsorgen

Gns. antal dage pr. årsværk 2017

Kilde: Finansministeriet

6,1

6,2

6,6

5,3

11,1

4,8

4,0

4,9

11,0

Kriminal-

forsorgen

10,6

Forsvaret

Politi

17,2

10,2Staten

• Sygefraværet er væsentligt højere i kriminalforsorgen end for både 

Forsvaret, Politiet og staten generelt 

• Der er store udsving for sygefraværet internt i kriminalforsorgen, hvor 

særligt stillingsbetegnelserne med kontakt til de indsatte slår mest ud

• Generelt er sygefraværet dog højt for alle stillingsbetegnelser – med 

og uden kontakt til de indsatte 

13,5
12,0 12,3

9,6

3,4
5,6

4,6

4,6

5,3

5,0

7,9
6,2

6,3

8,0

Chef-

konsulenter

14,5

10,9

18,1

20,2

4,6

0,0

Special-

konsulenter

Fuld-

mægtige

Opsyns-

personale

Værk-

mestre

19,8

Kontor-

fuldmægtige

Social-

rådgivere

LangtidssygefraværKorttidssygefravær LangtidssygefraværKorttidssygefravær

14
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PSCC | DATAPAKKE

Kriminalforsorgen har øget brugen af fodlænker, men der synes at være 

yderligere potentiale 

Anvendelsen af fodlænker

Antal 2010-2017

Benyttelsen af muligheden for fodlænke

Antal 2013-2017

Kilde: Finansministeriet

4,7% 6,1% 7,2% 7,3% 9,7% 11,8% 10,2%

361
350

404

366

293288

246

188

2015 2016 20172010 2011 2012

+114,8%

2013 2014

xx % af total belægning

• Strafferammen for fodlænke blev udvidet fra 5- til 6-måneders-straffe i 

maj 2013. Det vurderes, at det frigjorde mellem 20-25 belægsenheder 

i åbent regi. 

• Udgiften til afsoning med fodlænke udgør ca. 1/3 af prisen til afsoning 

i åbent fængsel

3.420

3.859

4.364
4.554

4.990

2.6092.660

3.102
3.245

3.459

2014 20162013 20172015

-29%
-29%

-31%

-31%

-24%

Udsendte breve

Modtagne ansøgninger

• Infobreve sendes til alle med mulighed for at afsone med fodlænke 

• Mellem 25-30% af infobrevene om fodlænker besvares ikke med en 

ansøgning

15
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PSCC | DATAPAKKE

Recidiv er faldende i Danmark, men vi ligger stadig over eksempelvis 

Norge og Island

Samlet recidiv i kriminalforsorgen,

Procent, 2011-2017

Recidivraten i de nordiske lande

Procent, 2017

• Recidivraten har været faldende i Danmark de seneste år 

• Det skønnes, at kriminalforsorgen anvender mellem 0,5-1,0 mia. kr. 

årligt på resocialiserende indsatser, dvs. indsatser i fængsler, arrester 

mv., som skal støtte den indsatte i at leve en tilværelse uden 

kriminalitet (efter endt afsoning) og dermed reducere det samlede 

recidiv.

• Det er generelt svært at sammenligne recidivraten på tværs af lande 

grundet forskellige definitioner og regler for, hvornår typen af 

kriminalitet fører til straf 

• Med det forbehold ligger Danmark dog stadig gennemsnitligt 

sammenlignet med lignende lande 

31,0
30,0

25,3
24,0

20,0

25,3
26,6

27,627,927,7

20142013 2016 20172015

16

Note: Recidiv defineres som tilbagefald til dom. Recidiv regnes som tilbagefald inden for en 2-årig observationsperiode.

Kilde: Finansministeriet
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PSCC | DATAPAKKE

Studier og internationale erfaringer viser, at ressourcetrækket på 

kriminalforsorgen kan reduceres på flere måder

https://www.dr.dk/nyheder/indland/paa-trods-af-gode-resultater-

faerre-afsoner-med-fodlaenke

https://www.b.dk/nationalt/eksperter-resocialisering-betaler-sig-hvis-retsfoelelsen-tillader-

det

https://www.extremetech.com/extreme/126313-robotic-guards-the-answer-to-controlling-

prison-costs

http://www.mynewsdesk.com/dk/midt-og-vestjyllands-

politi/news/digitalisering-og-urbanisering-praeger-

kriminalitetsudviklingen-264284

17 Kilder: dr.dk; b.dk; mynewsdesk.com; extremetech.com 

https://www.socialfinance.org.uk/peterborough-social-impact-bond

https://www.iriss.org.uk/sites/default/files/2017-11/insights-

40_0.pdf

EKSEMPLER
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PSCC | FORMALIA

Jeres præsentation på maksimalt 8 slides afleveres senest fredag klokken 

15.45 i elektronisk form

10

• Der må maksimalt afleveres 8 slides

• Præsentationen sendes til pscc18@pscc.dk senest fredag klokken 15.45 i én, samlet pdf. I emnefeltet 

anføres holdnavn 

• Animationer mv. er ikke tilladt 

• Præsentationen i semifinale og finale må vare 10 minutter

• I indledende runder er der efterfølgende 5 minutters Q&A

• I finalen er der efterfølgende 8 minutters Q&A

Formalia


