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Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven, 

retsplejeloven og forskellige andre love (opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 

2022-2025), herunder leje af fængselspladser i udlandet, revision af disciplinærstraffesystemet, ud-

stationering til eget hjem med fodlænke eller udslusningsfængsel m.v.) 

Røde Kors takker for muligheden for at afgive høringssvar og ønsker at gøre opmærksom på, at ind-
satte skal have adgang til at have frivillige besøgsvenner, som det fremgår af besøgsbekendtgørel-
sen.  Besøg til frihedsberøvede er for Røde Kors en kerneaktivitet verden over, som er nedfældet i 
Genève-konventionerne. I Danmark har frivillige fra Røde Kors siden 1985 besøgt frihedsberøvede 
personer i Kriminalforsorgens institutioner. Besøgene har et humanitært formål og skal sikre, at en 

person, der er i risiko for at miste kontakten til omverdenen, kan få et frirum og tale med en neutral 
frivillig uden fordømmelse. 
  
I to tilfælde lægges der op til ændringer, hvor besøgsbekendtgørelsens nr. 177 af 31. januar 2022 

bør fremhæves og præciseres i den endelige lovtekst.    
 

Med udkastet til lovforslaget lægges der op til en revision af disciplinærstrafsystemet ved at indføre 
fire nye typer af disciplinærstraffe. Den foreslåede §69 b lægger op til en midlertidig begrænsning af 
retten til besøg med undtagelse af besøg fra nærtstående. Ligeledes foreslås ændringer af bemyndi-

gelsesbestemmelsen i straffuldbyrdelseslovens § 53 ved at begrænse den indsattes ret til at modtage 
besøg fra andre end nærtstående i 3 måneder i det tilfælde, at den indsatte er udeblevet fra afsoning 
uden lovlig grund. 
 

Røde Kors ser positivt på, at besøg fra nærtstående undtages i begge bestemmelser, men henleder 
opmærksomheden på Besøgsbekendtgørelsens §§ 19-21, som opfordrer kriminalforsorgsområdet til 
at overveje, om der i institutioner, som er tilknyttet en ordning med besøgsvenner kan formidles be-

søg af egnede personer som besøgsvenner til indsatte med ringe kontakt til omverdenen. For indsatte 
med ringe kontakt til omverdenen, og som ikke modtager besøg fra nærtstående, opfordrer Røde 
Kors til, at besøgsvenner sidestilles med nærtstående.  Røde Kors står til rådighed for yderligere ud-
dybning, såfremt der er behov herfor. 
 

Med venlig hilsen 

 

Anders Ladekarl 

Generalsekretær, Røde Kors 
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