
[Skriv tekst] 

 

Kriminalforsorgen om utryghed, placering, arbejdspladser, opgaver til 
lokale virksomheder 
 

Egedal Kommune har bedt Kriminalforsorgen om at kommentere på forskellige 

emner. På det virtuelle informationsmøde mandag den 27. april var disse emner 

blandt de spørgsmål som borgere stillede på facebook og pr. mail.  

Om utryghed ifht. arresthuse i lokalt miljø 

Kriminalforsorgen oplever generelt ikke bekymringer eller problemer for de omkringboende. 

Det skyldes blandt andet, at arrestanter og besøgende har meget lidt kontakt med det 

omkringliggende samfund. 

 

Alle arrestanter køres til og fra arresthuset af politiet eller kriminalforsorgen. Der er således 

ingen arrestanter, der tager offentlig transport eller kører i egen bil. Hvis arrestanter løslades 

sker det typisk direkte fra retssalen, og arrestanten tager hjem derfra. Der heller ingen 

arrestanter, der har uledsaget udgang. Borgere i Egedal Kommune vil derfor ikke komme i 

kontakt med uledsagede arrestanter i arresthuset, hverken på gaden eller på Kildedal Station. 

 

Besøg til de indsatte afvikles på faste tidspunkter, typisk er dagstimerne forbeholdt samtaler 

med advokater, politi og kommunalt ansatte, og i eftermiddagstimerne afvikles familiebesøg. 

Der afvikles typisk ikke besøg efter kl. 19.00. Det er erfaringen fra lignende institutioner, at 

mange besøgende ankommer i bil og kriminalforsorgen er ikke bekendt med, at besøgende 

skulle give anledning til utryghed på stationerne. 

 

Et nyt arresthus vil have en tilstrækkelig sikkerhedszone og bygningsmæssige tiltag, der sikrer 

mod indkast af effekter. Et nyt arresthus vil desuden være bygget således, at ulovlig 

kommunikation kan undgås og det vil derfor ikke have værdi for udefrakommende at forsøge 

at kommunikere ind over muren. Erfaringerne fra Storstrøm Fængsel og Enner Mark fængsel 

viser, at etablering af en ydre sikkerhedszone bevirker, at der er for langt at kaste ind over 

muren, og at der derfor ikke er nogen, der forsøger sig. Det er derfor samlet set 

Kriminalforsorgens opfattelse, at det omkringliggende samfund i Egedal kommune på sigt ikke 

vil opleve problemer af denne karakter. 

 

Politiets tilstedeværelse i området vil typisk opleves i forbindelse med almindelige 

politiforretninger, eksempelvis transport og afhøringer. 

 

Kriminalforsorgen kan i øvrigt opfordre til, at der tages kontakt til Københavns Kommune, 

Center for Sikker By, der vil kunne oplyse nærmere i forhold til tryghedsskabende indsatser, 

borgertryghed mv.  

 

Om placering af arresthus – hvorfor Kildedal 

Størstedelen af Kriminalforsorgens arresthuse på Sjælland er af ældre dato og ikke godt egnet 

til at drive et moderne arresthus. Forligskredsen bag den nuværende flerårsaftale for 

kriminalforsorgen har derfor besluttet, at kapaciteten skal samles i et stort moderne arresthus. 
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En analyse af transporter til og fra de sjællandske arresthuse har vist, at en placering 

umiddelbart vest for København samlet set giver det laveste transportbehov. 

 

Ligesom alle andre arbejdspladser er det en fordel for et arresthus at være placeret i 

nærheden af en station, idet det giver let adgang for personalet og for besøgende, der ikke har 

adgang til bil.    

 

Om arbejdspladser 

Kriminalforsorgen har ca. 4.500 ansatte spredt over hele landet. Størstedelen af disse bor i 

kommuner, hvor Kriminalforsorgen har institutioner, men de ansatte bosætter sig også i andre 

kommuner. Fx er der også ansatte i Kriminalforsorgen, der bor i Egedal Kommune. 

Kriminalforsorgen forventer, at dette tal vil stige, fordi mange af vores ansatte vælger at 

bosætte sig i nærheden af deres arbejdsplads, ligesom det gør sig gældende for andre 

arbejdspladser. Erfaringerne fra Storstrøm Fængsel viser, at de ansatte ikke skifter bolig fra 

dag 1, men at det er en proces for den enkelte. Efter 3 års drift er det ca. 10% af personalet, 

der har bosat sig i nærheden af Fængslet. 

 

Ud over fængselsbetjente, vil der typisk – i forbindelse med etablering af et stort arresthus – 

blive tilknyttet andre personalegrupper som fx sundhedspersonale, skolelærere, vejledere, 

administrativt personale mv.  

 

Opgaver til lokale virksomheder 

En byggeopgave af denne størrelse, skal ifølge udbudsloven og gennemføres i henhold til 

reglerne om EU-udbud. Ifølge disse regler, må ordregiver ikke tage hensyn til lokal forankring. 

Egedal Kommune og kriminalforsorgen vil imidlertid undersøge mulighederne for at afholder 

dialogmøder med lokale virksomheder, når entreprenørerne er fundet. I den forbindelse vil 

lokale virksomheder kunne tilkendegive, i hvilket omfang de kan løse dele af opgaverne og 

igangsætte opbygning af kompetencer i god tid inden. 

 

I forhold til drift og vedligeholdelsesopgaver er erfaringerne fra andre institutioner, at lokale 

virksomheder og lokal arbejdskraft giver den bedste og hurtigste service. Derfor udføres 

mange drift og vedligeholdelsesopgaver af lokale virksomheder med lokal arbejdskraft. På 

nogle områder af særlig teknisk karakter, hvor der kun er én eller ganske få, der kan udføre 

opgaven, eller hvor der er indgået en rammeaftale, vil opgaven ikke nødvendigvis kunne 

udføres af lokale virksomheder.  

 

Kriminalforsorgen har ikke opført et stort arresthus siden Vestre Fængsel blev bygget tilbage i 

1895. De seneste byggerier har været Enner mark Fængsel og Storstrøm Fængsel, men 

fængsler og arresthuse er ikke sammenlignelige, da arresthusenes drift nødvendigvis er rettet 

imod de processer, som ligger op til domsafsigelsen. Det betyder blandt andet at regimet er 

mere restriktivt og dermed også, at adgangen til de indsatte er begrænset og styret. 

 

I forbindelse med opførelse af Storstrøm Fængsel har Kriminalforsorgen haft direkte 

kontraktforhold med 12 forskellige lokale entreprenører for omkring 130 mio. kr. Derudover er 

det Kriminalforsorgens indtryk, at de øvrige entreprenører, som Kriminalforsorgen har haft 
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kontrakt med, i større eller mindre omfang har benyttet sig af lokale underentreprenører, 

lokale leverandører og lokal arbejdskraft. 

 

Kriminalforsorgen oplever at der er stor interesse for at gøre brug af fængsler og arresthuses 

omkringliggende areal til forskellige formål som fx bolig og erhverv. Flere af Kriminalforsorgens 

institutioner er opført med god plads omkring, men er efterfølgende blevet omsluttet af 

boligbyggeri. Det gælder fx Vridsløselille Fængsel, Anstalten ved Herstedvester, Jyderup 

Fængsel, Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Fængsel, Nyborg Fængsel og Horsens Fængsel. 

Derudover har arresthuse traditionelt været placeret i bymidten, og Kriminalforsorgen har ikke 

oplevet modvilje mod at investeringer i boliger tæt på disse arresthuse. 

 

 

 

 

 


