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1. Påtegning af det samlede regnskab 
 
Årsrapporten er aflagt i henhold til Bekendtgørelse nr. 70 om statens regnskabsvæsen af 27. janu-
ar 2011.  
 
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Kriminalforsorgen (CVR nr. 53383211) 
er ansvarlig for: § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen, og § 11.31.03. Kriminalforsorgen i 
anstalter og frihed, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i 
forbindelse med bevillingskontrollen for 2016. 
 
 
Det tilkendegives hermed:  
 
1.  at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer 

eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyl-
destgørende, 

 
2.  at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis, og  

 
3.  at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af 

de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.  
 

 
 
 
København, den    København, den  
  
 
Ole Hansen    Barbara Bertelsen 
Fg. direktør     Departementschef 
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2. Beretning 
 

2.1. Præsentation af virksomheden 
Kriminalforsorgen hører under Justitsministeriets ressortområde.  
 
Kriminalforsorgens hovedopgaver og mission 
Kriminalforsorgens hovedformål er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde de 
straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf, herunder med elektronisk fodlænke, 
samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder sam-
fundstjeneste.  
 
Kriminalforsorgen varetager herudover administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i 
henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede, tilsyn med psykisk 
syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens § 68 og § 69 samt drift af to udrejsecentre 
for afviste asylansøgere.  
 
Kriminalforsorgens mission er at fuldbyrde straf og medvirke til at begrænse kriminalitet.  
 
Principperne for straffuldbyrdelsen fremgår af Kriminalforsorgens principprogram. Kriminalfor-
sorgens principprogram indvirker på formuleringen af såvel visioner som operationelle mål og 
strategier. Kriminalforsorgens principprogram findes på Kriminalforsorgens hjemmeside 
www.kriminalforsorgen.dk.  
 
Selve straffuldbyrdelsen er primært reguleret i straffuldbyrdelsesloven og de administrative be-
stemmelser, der er udstedt med hjemmel heri. 
 
Kriminalforsorgens vision og strategi for perioden 2013-2016 
Kriminalforsorgen har udarbejdet en vision og strategi, som gælder for flerårsaftaleperioden 
2013-2016.  

Kriminalforsorgens vision lyder:  

                    Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet. 

Den strategiske retning lyder:  
 

I Kriminalforsorgen løser vi vores opgaver i tæt samarbejde med omverdenen på en 
fleksibel og effektiv måde, der er sikker og ordentlig for den enkelte, med det formål 
at mindske tilbagefaldet til kriminalitet og skabe tryghed for samfundet.   

 
Til strategien er der udarbejdet fem strategiske temaer, som er fokuspunkterne for flerårsaftale-
perioden 2013-2016: Tæt samarbejde med omverdenen, fleksibel kapacitet, effektiv opgavevare-
tagelse, sikkerhed og ordentlighed for den enkelte samt mindre tilbagefald. 
 
Kriminalforsorgen er optaget på finansloven på henholdsvis § 11.31.01. Direktoratet for Kriminal-
forsorgen, og § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed, hvor § 11.31.03 er den virksom-
hedsbærende konto.  
 
I 2016 blev § 11.31.03.30. It til udlændingesagskæden og § 11.31.04.10. Udvikling og drift af vi-
suminformationssystem overført til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Det ressort-
omlagte område indgår ikke i forbrugs- og bevillingstal for så vidt angår 2015. 

http://www.kriminalforsorgen.dk/
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2.2. Ledelsesberetning 
 

2.2.1 Årets faglige resultater 
Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse havde i 2016 en gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse på 
95,3 pct., hvilket er lidt over den politiske fastsatte kapacitetsmålsætning på 94 pct. Kapacitets-
udnyttelsen skal ses i sammenhæng med, at der i 2016 i gennemsnit har været ca. 300 inaktive 
pladser, som primært kan henføres til færre domme samt færre varetægtsfængslede. 319 perso-
ner har i gennemsnit afsonet en dom på egen bopæl med fodlænke, hvilket er færre sammenlig-
net med 2015. Kriminalforsorgens pensioner har i 2016 haft en gennemsnitlig kapacitetsudnyttel-
se på 91,5 pct. I 2016 var der endvidere 8.396 personer underlagt tilsyn af Kriminalforsorgen, hvil-
ket er et fald på 8 pct. sammenlignet med 2015. Der har i 2016 været 4.585 samfundstjeneste-
domme, hvilket er en stigning på 5 pct. sammenlignet med året før. Stigningen i samfundstje-
nestedomme skyldes bl.a. en lovændring, som trådte i kraft 1. maj 2015, der gjorde det muligt at 
idømme samfundstjeneste i et større omfang end tidligere.   
 
I 2015 blev det på baggrund af udviklingen i asyl- og migrantstrømningen besluttet, at Kriminal-
forsorgen skulle være driftsoperatør for to udrejsecentre, Kærshovedgård og Sjælsmark, samt at 
Vridsløselille Fængsel skulle anvendes til frihedsberøvede udlændinge.  
 
Kriminalforsorgens økonomiske ramme og de drifts- og udviklingsmål, som kriminalforsorgen skal 
realisere har de seneste fire år været fastlagt ved en flerårsaftale gældende for perioden 2013-
2016. Kriminalforsorgens flerårsaftale udløb ved udgangen af 2016, og størstedelen af projekter-
ne blev afsluttet/implementeret inden for den fastsatte frist, mens enkelte projekter fortsætter i 
2017. 
 
Som eksempler på afsluttede flerårsaftaleprojekter kan følgende nævnes:   

 implementeringen af en reorganisering af Kriminalforsorgen. Som led i den nye struktur 
trådte en ny institutions- og ledelsesstruktur i kraft pr. 1. marts 2016, som bl.a. har med-
ført en reduktion i antallet af institutioner til 25.  

 Udvikling og ibrugtagning af et nyt behovs- og risikovurderingsredskab (LS/RNR) i fængsler 
og KiF-afdelinger.  

 Udvikling og implementering af procedurer for exitforløb og mentorordning, herunder it-
understøttelse. 

 
Enkelte projekter er fortsat aktive.  

 Etablering af databank.  Projektet kører planmæssigt og forventes idriftsat fra sommeren 
2017. 

 Etablering af 200 pladser. Størstedelen af de 200 pladser er etableret. De sidste 30 plad-
ser, som skal etableres på det nedlagte psykiatrihospital i Nykøbing Sjælland (Sikringen), 
forventes at kunne tages i brug medio 2017.  

 Etablering af en særlig sikret retssal ved Vestre Fængsel. Dette projekt forventes afsluttet 
i 2020.  

 
Visse projekter blev ikke igangsat.  

 Forskningsprojekt vedrørende seksualforbrydere. Dette projekt skulle igangsættes efter at 
tre selvstændige delrapporter var udarbejdet. Kun én af tre rapporter blev udarbejdet 
som følge af særlige vakancer i personalebemandingen (dødsfald).   

 Analyse af kommunal medfinansiering og jobcentre i fængsler samt nedsættelse af et ud-
valg om forebyggelse og resocialisering. Begge projekter blev af regeringen besluttet ned-
lagt i september 2015. 
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 Analyse af arrestsektoren og opfølgning på rapport fra Rådet for Offentlig-Privat samar-
bejde om konkurrenceudsættelse. Begge projekter blev ikke afsluttet og indgår nu i en 
ekstern analyse af Kriminalforsorgen, som blev igangsat efteråret 2016 med henblik på 
fastlæggelsen af kriminalforsorgens økonomiske rammer.  

 
Ét projekt blev ikke realiseret som planlagt. 

 Nedbringelse af sygefraværet. Målet for projektet var at sygefraværet i 2016 skulle være 
nedbragt til 13,0 dage i gennemsnit pr. medarbejder. I 2016 var det gennemsnitlige syge-
fravær på 20,1 dage pr. medarbejder. Kriminalforsorgens fortsatte fokus på nedbringelse 
af sygefraværet beskrives nærmere i afsnit 2.4 og 2.5.  

 
Det samlede effektiviseringsmål for 2016 er på 124,3 mio. kr., hvilket er 11,3 mio. kr. mere end 
det forudsatte for 2015 (i 2016-priser). Effektiviseringerne er blevet hentet ind ved højere prove-
nuer på særligt projektet vedrørende optimal bemanding, samt i initiativerne vedrørende indkøb 
og effektive processer i KiF jf. flerårsaftalens effektiviseringsprogram.  
 
Kriminalforsorgen har over den samlede periode 2013-2016 gennemført effektiviseringer for i alt 
365 mio. kr. Effektiviseringsprojekterne omfatter bl.a. indkøb, reorganisering og mere optimal 
bemanding.  
 
Det har imidlertid ikke været muligt fuldt ud at indfri de forventede effektiviseringer ved projektet 
om omlægning af SU til fængselsbetjente. Dette skyldes, at der har været optaget færre fæng-
selsbetjente end effektiviseringspotentialet i flerårsaftalen forudsatte, hvorved effektiviseringspo-
tentialet ved omlægning til SU ikke har kunnet indfries fuldt ud. Det samlede effektiviseringsmål 
for hele flerårsaftaleperioden er dog indfriet. 
 

2.2.2 Årets økonomiske resultater 
Kriminalforsorgens regnskabsresultat for 2016 har i forhold til finanslovsbevillingen været et mer-
forbrug på 23,1 mio. kr. Merforbruget har finansieret bl.a. projekter i politiet via koncernens vide-
reførte overskud, herunder Kriminalforsorgens.  
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Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 
 
Hovedtal 

(mio. kr.) 2015 2016 2017 

Resultatopgørelse       

Ordinære driftsindtægter i alt -3.145,4 -3.043,5 -3.194,7  

Ordinære driftsomkostninger i alt 3.050,9 2.970,7 3.069,9  

Resultat af ordinær drift -94,5 -72,8 -124,8  

Resultat før finansielle poster -138,9 -139,4 -192,3  

Årets resultat 0,0 23,1 0,0  

        

Balance       

Anlægsaktiver i alt 3.131,2 3.614,0 3.960,6  

Omsætningsaktiver * 179,9 187,5 187,5  

Egenkapital -148,9 -268,1 -268,1  

Langfristet gæld -3.122,9 -3.544,6 -3.960,6  

Kortfristet gæld * -687,3 -538,3 538,3  

        

Finansielle nøgletal        

Udnyttelsesgrad af lånerammen ** 68,6 % 80,7 % 90,7 %  

        

Bevillingsandel 96,7 96,1 95,2  

        

Personaleoplysninger       

Antal årsværk *** 4.703 4.633 4.593  

Årsværkspris 410,0 417,4 424,1  
Anm: Af hensyn til sammenlignelighed indgår regnskabstal og personaleoplysninger for Digitaliseringsinitiativer samt det 
fælles europæiske visuminformationssystem ikke i 2015 regnskabstallene. 2017-tal for resultatopgørelsen og årsværk er 
grundbudgettet indlæst i SKS på overordnet niveau - løn, øvrig drift samt indtægter.  Øvrige tal for 2017 er baseret på finans-
loven.*) Der er i forhold til SKS-data sket en reklassifikation af løn, debitorer og kreditorer. 
**) Udnyttelsesgrad er beregnet på grundlag af den langfristede gæld og ikke tilsvarende beregning i afsnit 3.5.1. 
***) Årsværkstallet er taget fra Personalesystemet fraregnet Digitaliseringsinitiativer for så vidt angår 2015. Der kan ikke 
foretages direkte sammenligning til bilagets note 1, da Digitaliseringsinitiativer indgår i disse historiske tal. 

 
 
Årets resultat er et merforbrug på 23,1 mio. kr., der bevirker, at Kriminalforsorgens egenkapital ultimo 
2016 er 268,1 mio. kr.. Egenkapitalen er herudover påvirket af, at reserveret bevilling i 2016 er blevet 
overført til egenkapitalen.  
 
Bevillingsandelen udgør i alle tre år ca. 96 pct. af de samlede ordinære indtægter. Det er således ca. 4 
pct. af Kriminalforsorgens finansieringsgrundlag, som stammer fra indtægter ved salg af ydelser mv.  
 
Den gennemsnitlige årsværkspris er steget en smule i forhold til 2015, hvilket hovedsageligt skyldes 
udbetaling af merarbejde, samt den generelle pris- og lønudvikling.   
  
Kriminalforsorgen har i tidligere år fået udvidet sin låneramme i forbindelse med opførelsen af et nyt 
fængsel på Falster og opførelsen af en ny anstalt i Nuuk i Grønland. Byggerierne er fortsat under opfø-
relse, jf. afsnit 4.5.  
 
Udnyttelsesgrad af lånerammen er i 2016 80,7 pct. mod forventet 85,4 pct. Lånerammen forventes 
dog fuldt udnyttet, når byggerierne på Falster og i Nuuk er tilendebragte. 
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Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti inkl. reservationer 
Driftsbevilling 

  (Mio. kr.) 

Bevilling 

Regnskab 

Overført 
overskud 
ultimo 

FL TB Finansårets 
bevilling i alt 

I alt 
Udgifter 3.195,7 -119,9 3.075,8 3.171,1 

217,7 Indtægter 151,0 0,0 151,0 -223,2 

11.31.01 Direktoratet for Kri-
minalforsorgen 

Udgifter 145,7 -1,2 144,5 129,7 

  

Indtægter 0,0 0,0 0,0 -1,0 

11.31.03 Kriminalforsorgen i 
anstalter og frihed 

Udgifter 3.050,0 -118,7 2.931,3 3.041,3 

Indtægter 151,0 0,0  151,0 -222,1 

 
 

   På § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed er der i 2016 et merforbrug på 38,9 mio. kr. 
Mens der for § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen i 2016 er et mindreforbrug på 15,8 mio. kr. 
således at det samlede årsresultat for 2016 er et merforbrug på 23,1 mio. kr.  
 
 

2.3. Kerneopgaver og ressourcer 
 

2.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 
 
Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver 

Opgave § 11.31 

Indtægtsført 
bevilling, inklu-

siv TB 2016 
Øvrige indtæg-

ter Omkostninger 
Andel af årets 

overskud 

Hjælpefunktioner samt generel 
ledelse og administration 

840,6 65,4 929,1 -23,1 

Administration af straffuldbyrdel-
se 

85,5 6,5 92,0 0,0 

Administration af fængsler og 
arresthuse mv. og Kriminalforsor-
gen i Frihed 

23,6 1,8 25,4 0,0 

Administration af produktions-
virksomhed 

3,0 0,2 3,2 0,0 

Byggeadministration 5,9 0,4 6,3 0,0 

Kontrol og sikkerhed 875,5 66,3 941,8 0,0 

Støtte og motivation 887,3 67,2 954,5 0,0 

Fritid, sundhed mv. 203,4 15,4 218,8 0,0 

I alt 2.924,8 223,2 3.171,1 -23,1 

 

 
2.3.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger 
Af tabel 3 fremgår det, at der for de administrative aktiviteter i Kriminalforsorgen, herunder hjæl-
pefunktioner, har været et merforbrug i 2016 i forhold til det indtægtsførte bevillingsniveau. Det-
te skyldes en række forhold: på den ene side medfører nedgangen i hensatte forpligtelser på Kri-
minalforsorgens regnskab for 2016 væsentlige mindreudgifter. På den anden side vægter stigende 
renter og afskrivninger, blandt andet som følge af Kriminalforsorgens kapacitetsudvidelser, her-
under byggerierne på Nordfalster og i Nuuk. Det væsentligste element i merforbruget er dog, at 
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en række aktiviteter inden for koncernen er finansieret ved at inddrage koncernens opsparede 
mindreforbrug, herunder Kriminalforsorgens. Bevillingen blev derfor justeret med TB2016.  
 
Kriminalforsorgen vil i 2017 fortsætte det igangværende arbejde med af tilpasse kontoplanen 
med henblik på Moderniseringsstyrelsens indførelse af FL-formål på finansloven, således at der i 
højere grad sikres transparens i fællesudgifter i Kriminalforsorgen såvel som på tværs af Statens 
aktiviteter.   

 

 
2.4. Målrapportering 
Kriminalforsorgens væsentligste mål for 2016 er fastlagt i Kriminalforsorgens mål- og resultatplan 
for 2016, som er indgået mellem Kriminalforsorgen og Justitsministeriets departement1. Mål- og 
resultatplanen for 2016 tager bl.a. udgangspunkt i aftalen om Kriminalforsorgens økonomi i 2013-
2016 og Kriminalforsorgens strategi for 2013-2016.   

2.4.1 Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt 
 
Tabel 4: Årets resultatopfyldelse 

 
                 Mål/Resultatkrav                                      Opnåede resultater Målopfyldelse 

Bekæmpelse af brugen af mobiltelefoner i fængslerne (vægt: 15 pct.)  

Mål 1: Bekæmpelse af brugen af mobiltelefoner i fængslerne (vægt: 15 pct.) Opfyldt 

 
Resultatkrav 1.1.: Kriminalforsorgen 
skal implementere initiativer til 
styrkelse af indsatsen mod indsmugling 
af mobiltelefoner og andre ulovlige 
genstande samt øvrige initiativer i 
henhold til implementeringsplanen, som 
løbende drøftes mellem 
Kriminalforsorgen og departementet 
(dog ikke initiativ 3, 6 og 21, som andre 
myndigheder har hovedansvaret for at 
gennemføre). 

Initiativerne vedrørende indsmugling af mobiltelefoner implemente-
res i overensstemmelse med implementeringsplanen. 
 
Alle projekter, ud over projekterne vedrørende forsøg med krops-
scannere og installation af fastinstalleret mobildetekteringsanlæg i 
fællesarealer mm., er afsluttede. Projekterne vedrørende forsøg 
med kropsscannere og installation af fastinstalleret mobildetekte-
ringsanlæg forløber planmæssigt. 
 
 
 

Opfyldt 

Resultatkrav 1.2.: Kriminalforsorgen 
skal implementere initiativer til 
styrkelse af indsatsen for at afsløre 
indsmuglede mobiltelefoner og andre 
ulovlige genstande i henhold til 
implementeringsplanen, som løbende 
drøftes mellem Kriminalforsorgen og 
departementet (dog ikke initiativ 7b og 
12, som andre myndigheder har hoved-
ansvaret for). 

 
Initiativerne vedrørende afsløring af indsmuglede mobiltelefoner 
implementeres i overensstemmelse med implementeringsplanen. 
 
Der er den forventede fremdrift i alle projekter, og to ud af fem er 
afsluttede.  
 

Opfyldt 

                                                 
1
 Kravet vedrørende bekæmpelse af mobiltelefoner i fængslerne blev tilføjet som en allonge til mål- og resultatplanen i 

maj 2016. 
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Resultatkrav 1.3.: Kriminalforsorgen 
skal implementere initiativer til skær-
pelse af sanktioner i henhold til imple-
menteringsplanen, som løbende drøftes 
mellem Kriminalforsorgen og departe-
mentet (dog ikke initiativ 13, 14a, 16, 17 
og 18, som andre myndigheder har 
hovedansvaret for). 

Alle projekter vedrørende skærpelse af sanktioner er afsluttede 
inden for den fastsatte frist ved bl.a. administrative praksisændrin-
ger og lovændring.  
 
 

Opfyldt 

Forberedelse og indgåelse af flerårsaftale (vægt: 15 pct.)  

Mål 2: Sikre et solidt fundament forud for en ny flerårsaftale (vægt: 15 pct.) Opfyldt 

Resultatkrav 2.1.: Kriminalforsorgen 
skal aktivt medvirke til udarbejdelsen af 
fagligt funderede analyser af Kriminal-
forsorgens område, som skal pege på en 
række konkrete forbedringer og udvik-
lingsmuligheder. 

Analyse af Kriminalforsorgen er igangsat og forventes afsluttet 
februar 2017. Kriminalforsorgen understøtter konsulentarbejdet 
aktivt med sparring, dataleverancer, mødeplanlægning, mv.  

Opfyldt 

Resultatkrav 2.2.: Kriminalforsorgen 
skal være med til at sikre et effektivt 
ressourcemæssigt fundament i forbin-
delse med fastlæggelsen af Kriminalfor-
sorgens økonomi efter 2016. 

Kriminalforsorgen har i 2016 bl.a. deltaget aktivt i det forberedende 
arbejde i forhold til Finanslovsforslag 2017. 

Opfyldt 

Tæt samarbejde med omverdenen (vægt: 6 pct.)  

Mål 3: Styrkelse af samarbejdet med politiet (vægt: 6 pct.) Opfyldt 

Resultatkrav 3.1.: Inden den 1. april 2016 
har Kriminalforsorgen sikret den fornød-
ne datakvalitet i forbindelse med opgø-
relsen af afgørelser om prøveløsladelse 
af udvisningsdømte. 

Kriminalforsorgen har afsluttet kvalitetssikringsprocedurerne in-
denfor den fastsatte frist og har fundet, at data i Klientsystemet 
kan anvendes til rapportering fra og med den 1. april 2016. 

Opfyldt 

Resultatkrav 3.2.: Fra og med den 1. april 
2016 skal 75 pct. af afgørelserne om 
prøveløsladelse af udvisningsdømte være 
truffet senest 4 uger før halvtidsdatoen 
for afsonere, der ved iværksættelsen har 
en resterende opholdstid på 4 måneder 
eller mere. 

Der er i perioden april 2016 til og med december 2016 truffet afgø-
relse om prøveløsladelse af udvisningsdømte senest fire uger før 
halvtidsdatoen i 80 pct. af sagerne. 

Opfyldt 

Resultatkrav 3.3.: 75 pct. af sager vedrø-
rende udvisningsdømte udlændinge, 
hvor der kan blive tale om overførsel til 
afsoning i eget hjemland, skal forelægges 
Justitsministeriet senest 20 dage fra 
straffens iværksættelse. 

Justitsministeriets departement udarbejder løbende en statistik 
vedrørende fristoverholdelsen. Opgørelse fra Justitsministeriet 
viser, at målopfyldelsen for 2016 var 88 pct. 
 

Opfyldt 

Fleksibel kapacitet (vægt: 5 pct.)  

Mål 4: Ingen venterkø og udnyttelse af kapacitet (vægt: 5 pct.) Opfyldt 

Resultatkrav 4.1.: Der er ikke oparbejdet 
ny venterkø til afsoning i fængsler i 2016. 

 
Der er ikke oparbejdet venterkø til afsoning i fængsler i 2016. 
  
 

Opfyldt 

Resultatkrav 4.2.: Der er ikke oparbejdet 
ny venterkø til afsoning med fodlænke i 
2016. 

 
Der er ikke oparbejdet venterkø til afsoning i fodlænke i 2016. 
 

Opfyldt 
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Effektiv opgavevaretagelse (vægt: 6 pct.)   

Mål 5: Reduktion af sygefravær (vægt: 6 pct.) Ikke opfyldt 

Resultatkrav 5.1.: Kriminalforsorgens 
sygefravær er nedbragt med minimum 5 
pct. i forhold til 2015. 

Det samlede sygefravær var for 2016 på 20,1 dage pr. medarbejder i 
gennemsnit. Dette er en stigning på 2,9 dage sammenlignet med 
gennemsnittet for 2015. Sygefraværet er således 16,9 pct. højere 
end sidste år. 
 
Det stigende sygefravær skyldes primært en stigning i langtidssyge-
fraværet. Korttidssygefraværet har været relativt stabilt henover 
perioden. 
 
  

Ikke opfyldt 

Sikkerhed og ordentlighed for den enkelte (vægt: 16 pct.) 

Mål 6: Niveauet for vold og/eller trusler mellem de indsatte og mod ansatte reduceres (vægt: 6 pct.) 
Delvist op-

fyldt 

Resultatkrav 6.1.: Niveauet for vold 
og/eller trusler mellem indsatte er redu-
ceret med 3 pct. i forhold til 2015.  

I 2016 er der registreret, at 334 indsatte har været udsat for vold 
og/eller trusler, hvilket er 15 færre indsatte i forhold til 2015, hvor 
antallet var 349. Dette svarer til et fald på ca. 4 pct. Der tages for-
behold for efterregistreringer.  
 

Opfyldt 

Resultatkrav 6.2.: Niveauet for vold 
og/eller trusler mod ansatte er reduceret 
med 3 pct. i forhold til 2015. 

I 2016 er der registreret 621 episoder af vold og/eller trusler mod 
ansatte. Dette svarer til en stigning i 2016 på 217 episoder eller 53,7 
pct. sammenlignet med 2015, hvor der blev registreret 404 episo-
der. Der tages forbehold for efterregistreringer. 
 
 

Ikke opfyldt 

 
Resultatkrav 6.3.: Kriminalforsorgen vil i 
2016 med udgangspunkt i en række 
datakilder belyse omfanget af de indsat-
tes udsathed for vold, trusler og andre 
overgreb. Det vil således blive afdækket, i 
hvilket omfang den officielle anmeldel-
sesstatistik modsvarer det selvrapporte-
rede billede på udsathed i de enkelte 
institutioner og i Kriminalforsorgen som 
helhed. En analyse vil samtidig kunne 
estimere eventuelle underrapporteringer 
på både et centralt og lokalt niveau. 
 
 
 

Analysen er gennemført og der er udarbejdet en rapport. Rapporten 
blev offentliggjort den 24. februar 2017.  

Opfyldt 

Mål 7: Forhindre radikalisering (vægt: 10 pct.) Opfyldt 

Resultatkrav 7.1.: Der afholdes fire årlige 
koordinationsmøder mellem Kriminalfor-
sorgen og Politiets Efterretningstjeneste 
med henblik på forbedret samarbejde 
vedrørende styrket indsats mod radikali-
sering. 

Der er afholdt fire møder med PET i 2016.  Opfyldt 

Resultatkrav 7.2.: Kriminalforsorgen 
sikrer, at de initiativer, der fremgår af 
Evaluering af indsatsen mod radikalise-
ring og ekstremisme i fængsler mv. af 
den 9. oktober 2015 og som ikke inde-
bærer medudgifter, gennemføres. 

 
De initiativer, der ikke indebærer merudgifter, og som er gennem-
ført, er: 1.1. Etablering af egne, interne procedurer vedrørende 
håndtering af oplysninger fra øvrige myndigheder. 3.1. Ændring af 
retsplejelovens § 115, 3.3. Systematisk procedure for videregivelse 
af oplysninger til PET, 5.2. Disciplinærstraffe i åbne fængsler – ens-
artede og hensigtsmæssige reaktioner, 8. Indskærpelse af religiøse 
forkynderes anmeldelsespligt. 
 
 
 

Opfyldt 
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Resultatkrav 7.3.: Kriminalforsorgen 
(områderne) skal gennemføre initiativer 
for at sikre, at der fortløbende er fokus 
på radikaliseringsindikatorer og at med-
arbejderne har kendskab til gældende 
retningslinjer.  

Kriminalforsorgen har i 2016 gennemført en række initiativer for at 
sikre, at der fortløbende er fokus på radikaliseringsindikatorer og at 
medarbejderne har kendskab til gældende retningslinjer. 
 
Områderne har udpeget ressourcepersoner fra områdekontorer og 
institutioner og de første temadage for ressourcepersonerne blev 
afviklet 4. og 5. oktober 2016. Ressourcepersonernes opgave er bl.a. 
at styrke og kvalificere arbejdet vedrørende radikalisering på institu-
tionerne. 
 
Områdekontorerne har i 2016 haft fokus på at sikre den løbende 
dialog med institutionerne om bl.a. de gældende retningslinjer på 
radikaliseringsområdet. Retningslinjer, vejledninger mv. ligger til-
gængelig på Kriminalforsorgens Intranet. Derudover står flere med-
arbejdere i Koncern Sikkerhed til rådighed for konkret vejledning.  
 
Der er desuden nedsat et underpartnerskab under Partnerskab for 
Sikkerhed, som bl.a. skal se på socialfaglige indsatser vedrørende de 
indsatte, hvor der er sket en bekymringsindberetning. I underpart-
nerskabet deltager repræsentanter fra alle områderne.  
 
 

Opfyldt 

Mindre tilbagefald (vægt: 12 pct.) 

Mål 8: De resocialiserede indsatser målrettes klienternes risici og behov (vægt: 8 pct.) Ikke opfyldt 

Resultatkrav 8.1.: Der skal som led i 
modtagelsesproceduren i fængslerne 
være udarbejdet LS/RNR-vurdering for 
mindst 80 pct. af afsonerne, som falder 
inden for målgruppen. 

Der er i 2016 på koncernniveau udarbejdet LS/RNR for 81 pct. af 
afsonere, der er i målgruppen.  

Opfyldt 

Resultatkrav 8.2.: Der skal i mindst 75 
pct. af tilsynssagerne være taget stilling 
til risiko- og behovsniveau gennem an-
vendelse af LS/RNR-redskabet. 

Der er i 2016 udarbejdet LS/RNR i 48 pct. af tilsynssagerne.  

 
Grundet forskudt opgørelsesmetode dækker data kun for perioden 
januar til oktober 2016. Data for hele året kan først fremskaffes 
marts 2017. Målet vil ikke blive opfyldt. 
 
 

Ikke opfyldt 

Resultatkrav 8.3.: 75 pct. af tilsynsklien-
ter med høj eller meget høj risiko for 
recidiv er tilbudt den højintensive tilsyns-
indsats MOSAIK. For afdelingerne Kø-
benhavn, Midt- og Vestjylland og Nordjyl-
land gælder kravet fra 1. juli 2016. 

På koncernniveau er der i 2016 arbejdet med MOSAIK i 38 pct. af de 
sager, hvor klienten har høj eller meget høj risiko.  

 
Grundet forskudt opgørelsesmetode dækker data kun for perioden 
januar til oktober 2016. Data for hele året kan først fremskaffes 
marts 2017. Målet vil ikke blive opnået. 
 
 

Ikke opfyldt 

Resultatkrav 8.4.: For klienter, der 
afsoner i et fængsel, skal der i 80 pct. af 
sagerne arbejdes videre med den indsats, 
som prioriteres højest i afsoningsplanen, 
senest to måneder efter, at 
afsoningsplanen er iværksat. 

Det fremgår af HEKS-opgørelsen (handleplans- evaluerings- og 
kontrolskema) for andet halvår 2016, at der i 66 pct. af handlepla-
nerne er arbejdet videre med 1. prioriterede indsats senest 2 måne-
der efter afsoningsplanen er iværksat. 

Ikke opfyldt 

Mål 9: Sikre løsladte de bedste forudsætninger for et liv uden kriminalitet (vægt: 4 pct.) 
Delvist op-

fyldt 

Resultatkrav 9.1.: Andelen af løsladte 
med domme over tre måneder, som 
løslades til passende beskæftigelse, er fra 
2015 til 2016 steget med 3 pct. point. 

Direktoratet for Kriminalforsorgen har erfaret, at der vedrørende 
kravet om løsladelse til passende beskæftigelse er sket fejlregistre-
ringer, som har bevirket, at de bagvedliggende data ikke kan lægges 
til grund for målopfyldelsen. Det er Kriminalforsorgens vurdering, at 
kravet dermed ikke kan anses som opfyldt.  

Ikke opfyldt 
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Resultatkrav 9.2.: Der er i 2016 udarbej-
det afgangsbedømmelser for 90 pct. af 
de løsladte med domme, herunder dem 
med domme på under tre måneder. 

Der er i 2016 udarbejdet afgangsbedømmelser for 95,7 pct. af de 
løsladte. Dette svarer til en stigning på 6 pct. sammenlignet med 
2015.  

 

Opfyldt 

Én samlet koncern (vægt: 25 pct.)  

Mål 10: Styrkelse af koncernfælles samarbejde (vægt: 10 pct.) Opfyldt 

Resultatkrav 10.1.: Kriminalforsorgen 
skal aktivt bidrage til gennemførsel af 
konkrete projekter og analyser under 
Toplederforum, herunder aktiv deltagel-
se i Forum for data og ledelsesinformati-
on. 

Kriminalforsorgen deltager aktivt i forskellige fora under Topleder-
forum.  

 
Opfyldt 

Resultatkrav 10.2.: Kriminalforsorgen 
skal implementere teknisk løsning og 
arbejdsgange, således at Kriminalforsor-
gen i 2016 ibrugtager digital datafølge-
seddel. 

Kriminalforsorgen har implementeret den tekniske løsning for digi-
tal datafølgeseddel og Kriminalforsorgens brugere tog løsningen i 
brug i august 2016. 

 

Opfyldt 

Mål 11: Rettidig afgivelse af bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål (vægt: 5 pct.) Opfyldt 

Resultatkrav 11.1.: Kriminalforsorgen 
skal afgive bidrag til Justitsministeriet 
inden høringsfristen i 90 pct. af alle hø-
ringer over folketingsspørgsmål (alm. del) 
stillet efter 1. januar 2016. 

I 2016 er 88 ud af 96 Folketingsspørgsmål besvaret rettidigt over for 
departementet, hvilket svarer til 91,7 pct. 
 
Tallene omfatter spørgsmål som er stillet fra 1. januar til og med 31. 
december 2016, og hvor svarfristen er inden 31. december 2016. 

 

Opfyldt 

Mål 12: Styrket informations- og it-sikkerhed (vægt: 6 pct.) Opfyldt 

Resultatkrav 12.1.: Der skal udarbejdes 
et årshjul for vedligeholdelsen af Krimi-
nalforsorgens ledelsessystemer for in-
formationssikkerhed (ISMS). Årshjulet 
skal bl.a. indeholde en tidsplan for afvik-
ling af årets ISO-aktiviteter, være ledel-
sesgodkendt og indsendt til departemen-
tet senest den 1. april 2016. 

Årshjul er godkendt af Kriminalforsorgens Informationssikkerheds-
komité den 25. januar 2016 og implementeringsplan for årshjulet i 
2016 er godkendt af ledelsen i Koncern-IT og fremsendt til departe-
mentet den 31. marts 2016. 

Opfyldt 

Resultatkrav 12.2.: Der skal i 2016 gen-
nemføres en intern audit jf. ISO27001. 
Auditen skal være dokumenteret og 
udmøntet i en handlingsplan for udestå-
ender. Audit såvel som handlingsplan 
skal være ledelsesgodkendt og indsendt 
til departementet senest den 1. novem-
ber 2016. 

Koncept og plan for intern audit er godkendt i Informationssikker-
heds-komitéen i september 2016. Den ledelsesgodkendte rapport 
om gennemført intern audit, samt handlingsplan for opfølgning 
herpå er fremsendt til Justitsministeriets departement den 1. no-
vember 2016. 

Opfyldt 

Resultatkrav 12.3.: Kriminalforsorgen har 
senest den 1. oktober 2016 gennemført 
en evaluering af pilotprojektet med 
implementering af et Log Management 
System og på baggrund heraf idriftsat 
Log Management Systemet på fem prio-
riterede og udvalgte systemer. 

Evalueringsrapport blev godkendt i projektstyregruppen i april 2016. 
Oplæg om valg af systemer til implementering i 2016 blev tiltrådt af 
IT-Samarbejdsforum for JIF den 31. marts 2016. De fem udvalgte 
systemer var koblet på Logpoint ultimo september 2016. 

Opfyldt 

Mål 13: Stabil it-drift (vægt: 4 pct.) Opfyldt 

Resultatkrav 13.1.: 90 pct. af indrappor-
terede hændelser løses inden den angiv-
ne tidsfrist (jf. kritikalitetsvurderingen). 

 
I 2016 blev der indrapporteret 5.766 hændelser. 96 pct. af sagerne 
blev løst inden for den givne tidsfrist. 

Opfyldt 
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2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger 
 
Den samlede målopfyldelse for Kriminalforsorgens mål- og resultatplan for 2016 er opgjort til 83,5 
pct., hvilket Kriminalforsorgen vurderer, er tilfredsstillende. 
 
Nedenfor følger uddybende bemærkninger til målopfyldelsen under hvert af temaerne. 
 
Bekæmpelse af brugen af mobiltelefoner i fængslerne  
Kriminalforsorgen skal forhindre ulovlig kommunikation i Kriminalforsorgens fængsler og arrest-
huse, herunder at den indsatte er i besiddelse af mobiltelefoner. Justitsministeren præsenterede 
den 4. marts 2016 21 tiltag, der skal styrke indsatsen mod mobiltelefoner i fængsler og arresthu-
se. De 21 initiativer fordeler sig inden for tre kategorier: modvirkning af indsmugling; afsløring af 
indsmuglede mobiltelefoner; og skærpelse af sanktioner. Kriminalforsorgen har i 2016 haft fokus 
på implementering af initiativer til styrkelse af indsatsen inden for de tre ovenfornævnte katego-
rier. 
 
Der er opstillet tre resultatkrav vedrørende bekæmpelse af brugen af mobiltelefoner i fængslerne, 
og alle krav er opfyldt.  
 
Til bekæmpelse af indsmugling af ulovlige effekter er der indkøbt MSD detektorerne (Magneto 
Static Detector). Disse er taget i drift i fængsler og arresthuse omfattet af sikkerhedsklasse 1 og 2. 
Der er indgået aftale om indkøb af både millimeterbølgescannere og en røntgenscanner. Millime-
terbølgescanner er opsat i Nyborg Fængsel og Enner Mark Fængsel. Udkast til bekendtgørelsen 
for brug af kropsscanner er udfærdiget og afventer ikrafttrædelse.  Opsætning af øvrige millime-
terbølgescannere er afhængig af ombygninger og byggetilladelse. Med hensyn til røntgenscanner 
er denne opsat i januar 2017 i Vestre Fængsel. Der gennemføres uddannelse for personalet primo 
februar 2017. Udkast til bekendtgørelse for brug af røntgenscanner er udfærdiget og afventer 
ikrafttrædelse.  
 
Som led i indsatsen for at afsløre indsmuglede ulovlige genstande er der i 2016 gennemført ti 
uanmeldte aktioner. To narkohunde har bestået godkendelsesprøven vedrørende opsporing af 
mobiltelefoner. Der er indkøbt tre hvalpe og yderligere en forventes indkøbt i februar 2017. To 
hvalpe forventes godkendt i april 2017, de sidste to i februar 2018. Der er i december 2016 under-
skrevet kontrakt om fastinstalleret mobildetekteringsanlæg, og installation er påbegyndt den 31. 
januar 2017 i Nyborg Fængsel.  

 
Forberedelse og indgåelse af flerårsaftale 
Kriminalforsorgens økonomiske rammer og overordnede fokusområder er traditionelt blevet fast-
lagt i flerårige politiske aftaler. I 2016 udløb den eksisterende flerårsaftale, hvorfor afklaring af 
Kriminalforsorgens fremadrettede økonomi og prioriteringer har været et væsentligt fokusområ-
de i 2016.  
 
Der er opstillet to resultatkrav vedrørende forberedelse og indgåelse af flerårsaftale, og begge 
krav er opfyldt. 
 
Tæt samarbejde med omverdenen 
For at Kriminalforsorgen kan løse sine opgaver bedst muligt, er det vigtigt med et tæt samarbejde 
med andre aktører, som er med til at støtte op om Kriminalforsorgens arbejde. Der kræves f.eks. 
et tæt og koordineret samarbejde med politiet for at sikre korrekt behandling af prøveløsladelses- 
og afsoningssager for udvisningsdømte. I Kriminalforsorgens flerårsaftale for 2013-2016 er der 
endvidere fokus på at forstærke indsatsen over udvisningsdømte udlændinge. Målet er, at flest 
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mulige afsoner deres straf i hjemlandet, og at afsoningstiden bruges til at forberede dem på at 
vende hjem. 
 
Der er opstillet tre resultatkrav vedrørende tæt samarbejde med omverdenen, og alle krav er 
opfyldt. 
 
Fleksibel kapacitet 
Kriminalforsorgens belæg påvirkes bl.a. af faktorer uden for Kriminalforsorgens kontrol. Udsving i 
belægget og forskellige behov for sektionering og adskillelse af indsatte som følge af f.eks. bande-
tilhørsforhold og behandlingsbehov vanskeliggør en optimal udnyttelse af kapaciteten, hvilket 
stiller krav til både omfanget af pladser og den fleksible anvendelse af pladserne.  
 
Der er opstillet to resultatkrav vedrørende fleksibel kapacitet, og begge krav er opfyldt. 
 
Effektiv opgavevaretagelse 
Kriminalforsorgen skal ligesom den øvrige offentlige sektor levere maksimal effekt for de ressour-
cer, som stilles til rådighed. Kriminalforsorgen har de seneste år haft stort fokus på nedbringelsen 
af sygefraværet, da sygefravær har indvirkning på økonomi, produktivitet og trivsel blandt medar-
bejderne. 
 
Der er opstillet ét resultatkrav vedrørende effektiv opgavevaretagelse, og kravet er ikke opfyldt. 
 
Resultatkravet vedrørende nedbringelse af sygefravær med 5 pct. i forhold til 2015 er ikke opfyldt, 
hvilket primært skyldes en stigning i langtidssygefraværet. Da en tidlig indsats overfor medarbej-
dere med hyppigt sygefravær ofte kan forebygge, at medarbejderne efterfølgende får et langva-
rigt sygefravær, har Kriminalforsorgen igangsat en række initiativer, som kan understøtte den 
tidlige indsats. Der indføres bl.a. nye tekniske værktøjer til monitorering af sygefraværsmønstre. 
Herudover igangsættes en række sygefraværsprojekter med fokus på bl.a. supervision, ledelses-
udvikling, rolleafklaring, mv. Kriminalforsorgens sygefraværshåndtering og fremtidige indsats er 
ligeledes en del af den igangværende analyse af Kriminalforsorgen, som udarbejdes som led i de 
kommende forhandlinger om Kriminalforsorgens økonomi fra 2018. 
 
Sikkerhed og ordentlighed for den enkelte 
Kriminalforsorgens vision indebærer, at der skabes tryghed for den enkelte. Det gælder borgerne i 
samfundet, og det gælder ansatte og klienter i Kriminalforsorgen. 
 
Der er opstillet seks resultatkrav vedrørende sikkerhed og ordentlighed for den enkelte, hvoraf 
fem er opfyldt og ét er ikke opfyldt. 
 
Resultatkravet vedrørende reducering af vold og/eller trusler mod ansatte med 3 pct. i forhold til 
2015, er ikke opfyldt. Kriminalforsorgen har siden 2015 haft et øget fokus på systematisk registre-
ring, håndtering og forebyggelse af vold og/eller trusler. Dette fokus kan være en medvirkende 
årsag til, at der er sket en stigning i 2016 i det registrerede antal medarbejdere, der har været 
udsat for vold og/eller trusler, ligesom det har ført til et øget antal politianmeldelser. 
 
De volds- og trusselsepisoder, der i 2016 har været rettet mod ansatte i fritiden, har givet anled-
ning til et intensivt arbejde med at skabe tryghed for ansatte og deres pårørende samt at udar-
bejde nye vejledninger for ansattes færden i fritiden. Der er endvidere udarbejdet et nyt indbe-
retningsmodul vedrørende fysisk og psykisk vold mod ansatte. Indberetningsmodulet, de nye vej-
ledninger og tjeklister er implementeret ultimo maj 2016. Det nye modul og de nye procedurer 
forventes at forbedre datakvaliteten og øge fokus på håndtering af vold og/eller trusler mod an-



16 
 

satte. Det vil tillige forbedre muligheden for at arbejde struktureret med forebyggelse, håndtering 
og nedbringelse af vold og/eller trusler mod ansatte. 
 
Mindre tilbagefald 
Kriminalforsorgen skal medvirke til at begrænse kriminaliteten og skabe mere tryghed i samfun-
det. De indsatser, der iværksættes i Kriminalforsorgen, skal bidrage til en resocialisering af de 
dømte og mindske tilbagefaldet til ny kriminalitet. Et vigtigt led heri er at sørge for systematisk 
afdækning og visitation af klienterne og en efterfølgende målrettet afsonings- og tilsynsindsats. 
 
Der er opstillet seks resultatkrav vedrørende mindre tilbagefald, hvoraf fire krav ikke er opfyldt og 
to krav er opfyldt. 
 
Resultatkravet om at der i mindst 75 pct. af tilsynssagerne skal være taget stilling til risiko- og 
behovsniveau gennem anvendelse af LS/RNR-redskabet er ikke opfyldt. Resultatkravet om at 75 
pct. af tilsynsklienter med høj eller meget høj risiko for recidiv er tilbudt den højintensive tilsyns-
indsats MOSAIK i 2016, er ligeledes ikke opfyldt. Direktoratet har løbende og senest i januar 2017 
været i dialog med kriminalforsorgsområderne om stillingstagen til risiko- og behovsniveau ved 
anvendelse af LS/RNR. Det er vurderingen, at årsagen til den lave målopfyldelse primært skyldes 
udfordringer i forhold til registreringspraksis. Det er forventningen, at den løbende dialog vil sikre 
en tilfredsstillende målopfyldelse for begge ovennævnte resultatkrav fremadrettet.  
 
Resultatkravet vedrørende det videre arbejde med den indsats, som prioriteres højest i afso-
ningsplanen senest to måneder efter, at afsoningsplanen er iværksat, er ikke opfyldt. Direktoratet 
vil i samarbejde med kriminalforsorgsområderne sætte fokus på den manglende målopfyldelse. 
Det vil f.eks. kunne ske i forbindelse med opfølgning på HEKS-opgørelserne, som er et handle-
plans- evaluerings- og kontrolskema.  
 
Resultatkravet om at andelen af løsladte med domme over tre måneder, som løslades til passen-
de beskæftigelse, er steget med 3 pct. fra 2015 til 2016, er ikke opfyldt. Direktoratet for Kriminal-
forsorgen har erfaret, at der i nogle tilfælde har foreligget en fejlagtig forståelse af begrebet ”pas-
sende beskæftigelse”, hvilket har medført et for højt antal ”positive” registreringer. Det er derfor 
direktoratets vurdering, at de bagvedliggende data ikke kan anvendes, hvorfor kravet må anses 
for ikke at være opfyldt.  
 
Én samlet koncern 
Det fremgår af Justitsministeriets koncerns vision, at Justitsministeriet skal understøtte regerin-
gens målsætninger samt agere som én koncern, der sikrer helhedstænkning og effektivisering på 
tværs af hele retsområdet. 
 
Der er opstillet syv resultatkrav vedrørende én samlet koncern, og alle krav er opfyldt. 

 
 

2.5. Forventninger til det kommende år 
Fokus på drift 
Kriminalforsorgens seneste flerårsaftale udløb ved udgangen af 2016, og der er ikke indgået en ny 
flerårsaftale fra 2017 og frem. Alle aktiviteter fra den netop afsluttede flerårsaftale er videreført 
på finansloven for 2017. 
 
Der er i den forgangne flerårsaftaleperiode afsluttet/implementeret mange nye projekter såsom 
reorganisering, etablering af modtagelsesprocedurer i fængsler og arresthuse samt ibrugtagning 
af et nyt risiko- og behovsvurderingssystem (RNR) vedrørende vurdering af tiltag rettet mod klien-
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ter. Disse projekter har, sammen med andre flerårsaftaleprojekter, bl.a. medført nye arbejdsgan-
ge og opgaver mv., som der i 2017 fortsat vil være fokus på en videre implementering af.  
 
Ud over de mange projekter igangsat som led i den forrige flerårsaftale, er der de sidste par år 
iværksat en lang række initiativer mod radikalisering og ekstremisme samt brug af mobiltelefoner 
i fængsler og arresthuse. Disse initiativer har ligeledes medført ændrede arbejdsopgaver og -
rutiner bl.a. i form af øget visitering og adgangskontrol, hvor der ligeledes i 2017 vil være fortsat 
fokus på at en videre implementering heraf.  
 
 
Særlige fokusområder 
I oktober 2016 offentliggjorde den daværende regering en national handlingsplan om forebyggel-
se og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering. Handlingsplanen indeholder bl.a. en række 
nye initiativer, som skal iværksættes på Kriminalforsorgens område. Som eksempler kan nævnes 
etablering af en ny radikaliseringsenhed og centralt kontaktpunkt i Kriminalforsorgen samt ned-
sættelse af en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til nye måder at sektionere på i 
fængsler og arresthuse for at adskille visse typer af indsatte. 
 
Kriminalforsorgen har de seneste år haft store udfordringer i forhold til højt sygefravær samt epi-
soder med vold og trusler mod personalet. Trods stort fokus på begge områder har det ikke haft 
en tilstrækkelig effekt, hvorfor fokus fastholdes i 2017. For så vidt angår sygefraværet er der 
iværksat en række initiativer, som fortsætter i 2017 bl.a. med henblik på at understøtte en tidlig 
indsats, herunder indførelse af nye tekniske værktøjer til monitorering af sygefraværsmønster. 
For så vidt angår vold og trusler er der i starten af 2017 nedsat en task force, som bl.a. skal se på, 
hvilke initiativer der kan tages for at styrke sikkerheden i Kriminalforsorgen og forbedre den per-
sonalemæssige situation i fængslerne. Task forcen forventes at komme med deres anbefalinger i 
løbet af foråret. Derudover har Kriminalforsorgen udarbejdet en plan for gennemførelse af i alt 21 
delprojekter vedrørende forebyggelse og håndtering af vold og trusler mod ansatte.  
 
 Nye økonomiske rammer 
Der skal i løbet af 2017 tages stilling til Kriminalforsorgens økonomiske rammer fra 2018.  
 
Økonomi 
Kriminalforsorgen forventer at udgifterne vil balancere bevillingen i 2017. 
 
Tabel 5: Forventninger til det kommende år 

Forventninger til det kommende år Regnskab Grundbudget 

  R-år 2016 B-år 2017 

Bevilling og øvrige Indtægter 3.148,0 3.194,7 

Udgifter 3.171,1 3.194,7 

Resultat -23,1 0,0 
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3. Regnskab 
 

3.1. Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er udarbejdet efter de regnskabsprincipper, der anvendes i staten for omkostnings-
baseret regnskab og bevillinger.  
 
Statens Koncernsystem (SKS) og Navision er anvendt som primære kilder. Der er ingen afvigelser i 
2016 mellem Navision, Statens Koncernsystem og Statens Budgetsystem. 
 
For så vidt angår feriepengeforpligtelser og henstående timer er følgende gældende: 

 Feriepengeforpligtelserne er opgjort i henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning af 
september 2012 om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser, model 1, tilpasset 
Kriminalforsorgen. 

 Henstående timer for det uniformerede personale er siden 2010 værdiansat ud fra en 
gennemsnitsstandardpris pr. institution.  

 Henstående timer er fra 2015 opgjort for alle institutionstyper grundet reorganiseringen 
og institutionssammenlægningerne.   

 
Kriminalforsorgen foretager ikke hensættelser til: 

 Fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med åremålsansættelser.  

 Reetablering af lejemål. 
 

Disse er alene opgjort og medtaget som noter i 2016-regnskabet.  

 
3.2. Resultatopgørelse mv. 
 

3.2.1. Resultatopgørelse 
Kriminalforsorgens resultatopgørelse omfatter hovedkontiene § 11.31.01. Direktoratet for Krimi-
nalforsorgen og § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.  
 
Kriminalforsorgens ordinære driftsindtægter udgør i 2016 i alt 3.043,5 mio. kr., mens de samlede 
omkostninger udgør 3.066,6 mio. kr. Årets samlede resultat er et merforbrug på 23,1 mio. kr.  
 
På omkostningssiden er personaleomkostninger den største post med 1.933,6 mio. kr., svarende 
til 63,0 pct. af de samlede omkostninger. Andre ordinære driftsomkostninger er den næststørste 
post og udgør 823,9 mio. kr., svarende til 26,8 pct. 
 
Kriminalforsorgens omkostninger finansieres hovedsageligt af bevilling på finansloven på 2.924,8 
mio. kr. og herudover af indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser m.v. på 111,2 mio. kr., som 
fordeler sig mellem Kriminalforsorgens almindelige virksomhed, samt Kriminalforsorgens produk-
tionsvirksomhed.  
 
Kriminalforsorgen har i 2015 indgået aftale med Udlændingestyrelsen om drift af Udrejsecenter 
Sjælsmark. Ligeledes er der i 2016 indgået aftale med Udlændingestyrelsen om drift af Udrejse-
center Kærshovedgård. I Kriminalforsorgens regnskab indgår således udgifter på 49,6 mio. kr., 
som modsvarende er afregnet fra Udlændingestyrelsen.  
 
Kriminalforsorgens renteudgifter er i 2016 steget med 23,5 mio. kr. set i forhold til 2015, som 
følge af anlægsbyggerierne.   
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Tabel 6: Resultatopgørelse (mio. kr.) 
RESULTATOPGØRELSE Regnskab 

2015 
Regnskab 

2016 
Budget 

2017 

        

Ordinære driftsindtægter 
  

  

Indtægtsført bevilling 
  

  

Bevilling -3.054,3 -2.924,8 3.040,7 

Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -98,7 -140,8   

Reserveret af indeværende års bevillinger 112,8 140,8   

Indtægtsført bevilling i alt -3.040,3 -2.924,8 3.040,7 

Salg af vare og tjenesteydelser -99,2 -111,2 -154,0 

Tilskud til egen drift -6,0 -7,5   

Gebyrer 0,0 0,0   

Ordinære driftsindtægter i alt -3.145,4 -3.043,5 3.194,7 

  
  

  

Ordinære driftsomkostninger 
  

  

Ændring i lagre 23,2 19,9 20,2 

Forbrugsomkostninger 
  

  

Husleje 47,3 51,0 51,7 

Forbrugsomkostninger i alt 47,3 51,0 51,7 

Personaleomkostninger 
  

  

Lønninger 1.780,6 1.788,2 1.960,7 

Andre personaleomkostninger 5,0 1,1   

Pension 233,9 235,3   

Lønrefusion -91,4 -91,0   

Personaleomkostninger i alt 1.928,1 1.933,6 1.960,7 

Af- og nedskrivninger 143,3 142,2 161,3 

Andre ordinære driftsomkostninger 908,9 823,9 876,0 

Ordinære driftsomkostninger i alt 3.050,9 2.970,7 3.069,9 

  
  

  

Resultat af ordinær drift -94,5 -72,8 -124,8 

  
  

  

Andre driftsposter 
  

  

Andre driftsindtægter -81,6 -104,5 -106,0 

Andre driftsomkostninger 37,2 37,9 38,4 

Resultat før finansielle poster -138,9 -139,4 -192,3 

  
  

  

Finansielle poster 
  

  

Finansielle indtægter -0,1 0,0   

Finansielle omkostninger 139,0 162,5 192,3 

Resultat før ekstraordinær poster 0,0 23,1 0,0 

  
  

  

Ekstraordinære poster 
  

  

Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0   

Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0   

ÅRETS RESULTAT 0,0 23,1 0,0 
 Anm: Af hensyn til sammenlignelighed indgår regnskabstal og personaleoplysninger for Digitaliseringsinitiativer samt 
det fælles europæiske visuminformationssystem ikke i 2015 regnskabstallene. Budget 2017 er grundbudgettet indlæst i 
SKS på overordnet niveau - løn, øvrig drift samt indtægter. 
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3.2.2. Resultatdisponering 
 
Tabel 7: Resultatdisponering (mio. kr.) 
Resultatdisponering     

Disponeret til bortfald  
 

0,0 

Disponeret til udbytteskat 
 

0,0 

Disponeret til overført overskud   -23,1 

 
Årets resultat er overført til egenkapitalen. 

 
3.2.3. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringer 

    Kriminalforsorgen har i 2016 ingen periodeafgrænsningsposter under forpligtelserne. I 2016 er 
der foretaget en nedskrivning af bevillingsrammen som følge af bortfald af hensættelse til telte i 
regnskabet. Der henvises i øvrigt til note 6 i bilaget. 

 

3.3. Balancen 
Kriminalforsorgens samlede balance er i 2016 4.370,7 mio. kr. I løbet af 2016 er der dog sket en 
række forskydninger i Kriminalforsorgens aktiver og passiver.  
 
Kriminalforsorgen anlægsaktiver er i 2016 steget med -482,8 mio. kr., hvilket er finansieret ved en 
øget langfristet gæld på 422,3 mio. kr.   
 
Kriminalforsorgen har i 2016 haft 451,2 mio. kr. bundet i likviditet på den uforrentede bankkonto 
(FF5), jf. gældende regelsæt herom. Beløbet er finansieret ved træk på den daglige finansierings-
konto (FF7), jf. efterfølgende i afsnit 3.5.2.  
 
For så vidt angår hensatte forpligtelser er der et fald på 47,3 mio. kr., jf. note 6 i bilaget.  
 
Primo 2016 var der samlet set reserveret bevilling på i alt 140,8 mio. kr.  I 2016 er den reservere-
de bevilling overført til egenkapitalen jf. note 8 i bilaget. 
 
De øvrige balanceposter har kun udvist ganske små forskydninger, hvilket skyldes, at Kriminalfor-
sorgens indtægts- og udgiftsforløb samt det afledte ind- og udbetalingsforløb følger et kontinuer-
ligt og stabilt mønster over årene.   
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Tabel 8: Balancen (mio. kr.)  

Note Aktiver 2015 2016 Note Passiver  2015 2016 

  Anlægsaktiver 

   

Egenkapital 

 
  

3 Immaterielle anlægsaktiver 

   

Opskrivninger -50,4 -50,4 

  Færdiggjorte udviklingsprojekter 50,3 58,9 

 

Reserveret Egenkapital 0,0 0,0 

  

Erhvervede koncessioner, patenter, 

licenser mv. 11,7 1,3 

 

Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 

  Udviklingsprojekter under opførelse 6,4 6,9 

 

Overført overskud -98,5 -217,7 

  Immaterielle anlægsaktiver i alt 68,5 67,1 

 
Egenkapital i alt -148,9 -268,1 

4 Materielle anlægsaktiver 

     
  

  Grunde, arealer og bygninger 2.215,3 2.318,8 6 Hensatte forpligtelser -67,0 -19,7 

  Infrastruktur 0,0 0,0 

   
  

  Transportmateriel 27,8 29,5 

   
  

  Produktionsanlæg og maskiner 17,4 18,5 

 

Langfristede gældsforpligtelser 

 
  

  Inventar og IT-udstyr 65,1 59,6 

 

FF4 Langfristet gæld -3.102,5 -3.524,8 

  Igangværende arbejder for egen regning 737,2 1.120,5 

 

Donationer -20,3 -19,8 

  Materielle anlægsaktiver i alt 3.062,8 3.546,9 

 

Prioritetsgæld 0,0 0,0 

  Finansielle anlægsaktiver i alt 

   

Anden langfristet gæld 0,0 0,0 

  Statsforskrivning 50,4 50,4 

 

Langfristede gældsforpligtelser i alt -3.122,9 -3.544,6 

  Anlægsaktiver i alt 3.181,6 3.664,4 

   
  

  

      
  

  Omsætningsaktiver 

   

Kortfristede gældsforpligtelser 

 
  

 5 Varebeholdninger 24,8 26,8 

 

Leverandører af varer og tjenesteydelser -170,4 -162,8 

  Tilgodehavender * 154,0 160,6 

 

Anden kortfristet gæld * -111,5 -108,1 

  Periodeafgrænsningsposter 1,0 0,0 7 Skyldige feriepenge -264,2 -267,4 

  Værdipapirer 0,1 0,1 8 Reserveret bevilling -140,8 0,0 

  Likvide beholdninger 

   

Igangværende arbejder for fremmed reg-

ning, forpligtelser 0,0 0,0 

  FF5 Uforrentet konto 483,3 451,2 

 

Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser -0,4 0,0 

  FF7 Finansieringskonto 171,6 57,5 

 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt -687,3 -538,3 

  Andre likvider 9,7 10,0 

   
  

  Likvide beholdninger i alt 664,5 518,7 

   
  

  Omsætningsaktiver i alt 844,4 706,2 

 

Gældsforpligtelser i alt -3.810,1 -4.082,9 

  Aktiver i alt 4.026,1 4.370,7   Passiver i alt -4.026,1 -4.370,7 

Anm: Af hensyn til sammenlignelighed indgår regnskabstal og personaleoplysninger for Digitaliseringsinitiativer samt 
det fælles europæiske visuminformationssystem ikke i 2015 regnskabstallene.  
*) I forhold til SKS-data er der sket reklassifikation af løn, debitorer og kreditorer. 
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3.4. Egenkapitalforklaring 
Årets resultat er overført til egenkapitalen, så Kriminalforsorgens egenkapital ved udgangen af 
2016 er 268,1 mio. kr.  
 
Tabel 9: Egenkapitalforklaring 
EGENKAPITALFORKLARING 

Egenkapital primo (mio. kr.) 2015 2016 

Regulering egenkapital primo 47,6 50,4 

Ændring i reguleret egenkapital 2,8 0,0 

Reguleret egenkapital ultimo 50,4 50,4 

Overført overskud primo 98,5 98,5 

Korrektion i forhold til kontoændring 0,0 1,4 

Overført fra årets resultat 0,0 -23,1 

Overførsel af reserveret bevilling 0,0 140,8 

Overført overskud ultimo 98,5 217,7 

Egenkapital ultimo  148,9 268,1 

 
 

3.5. Likviditet og låneramme 
 
3.5.1 Opfølgning på låneramme  
Kriminalforsorgen har i tidligere år fået udvidet sin låneramme i forbindelse med opførelsen af et 
nyt fængsel på Falster og opførelsen af en ny anstalt i Nuuk i Grønland. Byggerierne er under op-
førelse. 
  
Udnyttelsesgraden af lånerammen er i 2016 82,3 pct. Lånerammen forventes dog fuldt udnyttet, 
når byggerierne på Falster og i Nuuk er tilendebragt. 
 
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme  

Tabel: 10 Udnyttelse af låneramme (mio. kr.) 

Immaterielle og materielle anlægsaktiver ekskl. donationer  3.594,22 

Låneramme i henhold til finansloven 2016 4.368,90 

Udnyttelsesgrad 82,27 % 

Anm.: I henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport fra november 2016 er beregning 
af udnyttelsesgraden ændret, således at den beregnes på grundlag af summen af anlægsaktiverne, eksklusiv donatio-
ner, og ikke som tidligere på grundlag af den langfristede gæld på FF4-kontoen.  

 

3.5.2 Opfølgning på øvrige likviditetsregler  
Kriminalforsorgen fastlagde ved overgangen til de nye bevillingsprincipper i 2007 interne proce-
durer for at sikre, at disponeringsreglerne for de fire forskellige SKB-konti blev overholdt. I 2010 er 
Bygge- og IT-kreditten, FF6, blevet nedlagt, og Kriminalforsorgen har efterfølgende ændret sine 
procedurer i henhold hertil.  
 
Kriminalforsorgen følger således disponeringsreglerne, som fastsætter, at det langfristede lån på 
FF4 ikke må overstige summen af de samlede anlægsaktiver. For så vidt angår den uforrentede 
konto (FF5), skal likviditeten svare til de samlede nettoomsætningsaktiver. 
 
Ved flytningen af reserveret bevilling til egenkapitalen har Kriminalforsorgen ikke bundet det til-
svarende beløb på den uforrentede konto (FF5). Dette vil ske ved årlige ordinære likviditetsover-
førsel i 2017. 
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I forbindelse med årsafslutningen er der i supplementsperioden foretaget en række bevægelser 
på balancen, hvoraf den afledte likviditetsoverførsel - i henhold til disponeringsreglerne - først kan 

ske i 2017. Disse omflytninger er opgjort således: 
 
 
Likviditetsoversigt (mio.kr.) 

Immaterielle og materielle anlægsaktiver ekskl. donationer  3.594,22 

Saldo FF4-konto 3.524,77 

Beløb til overførsel i 2016 69,45 

  

 Netto omsætningsaktiver i alt 578,15 

Saldo FF5-konto 451,24 

Beløb til overførsel i 2016 126,91 

 
 

3.6. Opfølgning på lønsumsloft 
Lønforbruget i 2016 er mindre end lønsumsloftet på § 11.31.01 og § 11.31.03. 
 
Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft 
mio. kr. 11.31.01 11.31.03  § 11.31 

Lønsumsloft FL 110,2 2.116,2 2.226,4 

Lønsumsloft FL + TB/aktstykke  109,6 2.067,8 2.177,4 

Lønforbrug 98,9 1.833,6 1.932,6 

Difference 10,7 234,2 244,8 

Akk. opsparing ultimo 2015 10,0 1.130,1 1.140,1 

Akk. opsparing ultimo 2016 20,7 1.364,3 1.385,0 

 
 
Den akkumulerede opsparing på lønsummen er i 2016 steget med i alt 244,8 mio. kr. til i alt 
1.385,0 mio. kr. Denne stigning modsvares af merudgifter på den øvrige drift på 267,1 mio. kr., 
hvilket historisk er gældende for Kriminalforsorgens bevillingsstruktur. 

 

3.7. Bevillingsregnskabet  
 
Tabel 12: Bevillingsregnskab 
Hovedkonto Navn Bevillingstype (Mio. kr.) Bevilling Regnskab 

11.31.01 
Direktoratet for Kriminalfor-
sorgen 

Driftsbevilling 
Udgifter 144,5 129,7 

Indtægter 0,0 1,0 

11.31.03 
Kriminalforsorgen i anstalter 
og frihed 

Driftsbevilling 
Udgifter 2.931,3 3.041,3 

Indtægter 151,0 222,1 

 
Kriminalforsorgens resultat for 2016 blev i forhold til den samlede bevilling et merforbrug på 23,1 
mio. kr.  
 
Årets resultat for § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen blev et mindreforbrug på 15,8 
mio. kr. 
  
Regnskabet for § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed udviser et samlet merforbrug 
på 38,9 mio. kr. Således er der et samlet negativt årsresultat på 23,1 mio.kr., merforbruget er med 
til at finansiere projekter i Anklagemyndigheden og i politiet, jf. afsnit 2.2.2. 
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Indtægterne var i 2016 på i alt 223,1 mio. kr. hvilket er 72,1 mio. kr. mere end det forudsatte på 
finanslovsbevillingen. Indtægterne modsvares af tilsvarende udgifter. 
 
Ud af de samlede indtægter kommer 70,5 mio. kr. fra produktionsvirksomheden, som beskæftiger 
en væsentlig andel af de indsatte i landets fængsler og arresthuse med kompetencegivende pro-
duktionsopgaver. 
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4. Bilag til årsrapporten 
 

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance 
 
Note 1: Årsværk pr. personalekategori*  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pct. 2016 

Ledelse og administrativt personale 762 762 750 765 761 735 15,9 % 

Opsynspersonale 2.745 2.750 2.699 2.653 2.596 2.450 52,9 % 

Værkmestre 424 420 409 390 374 337 7,3 % 

Sundhed 161 152 151 135 132 128 2,8 % 

Forsorg 546 560 548 539 557 556 12,0 % 

Undervisning 127 135 146 165 157 151 3,3 % 

Andet 238 247 212 148 163 276 6,0 % 

Total 5.003 5.026 4.915 4.794 4.741 4.633 100,0 % 
*) Der medregnes ikke personer med meget begrænset tilknytning til tjenestestedet, fx timelærere, arresthuslæger mv. 
Tabellen indeholder personaledata for Grønland og Færøerne. Der kan ikke foretages direkte sammenligning til tabel 1, 
virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal, da Digitaliseringsinitiativer indgår i ovenstående historiske tal vedrø-
rende årsværk. 
 

 
Ansættelser af fængselsfunktionærer på prøve 

Antal personer 2011 

          

2012 2013 2014 2015 2016 

Kriminalforsorgen i alt 96 72 82 43 24 106 

 
Ansatte pr. klient 

Institutioner 2011 

          

2012 2013 2014 2015 2016 

Fængsler 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 

Arresthuse 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 

Københavns Fængsler
1
 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 

Pensioner 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 

KiF-afdelinger 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
*) Den høje ratio skyldes bl.a., at Københavns Fængsler har landsdækkende funktioner, f.eks. hospital og transportop-
gaver. 
 

Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder 

Antal dage 2011 

          

2012 2013 2014 2015 2016 

Uniformeret 20,4 19,8 17,6 18,2 19,6 24,3 

Civile 14,8 14,0 12,1 12,3 13,3 13,1 

Kriminalforsorgen, i alt 18,4 17,7 15,6 16,1 17,3 19,9 
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Henstående timer 

Antal timer 2012 2013 2014 2015 2016 

Kriminalforsorgen, i alt 114.728 100.595 77.155 71.157 62.616 
Anm.: Opgørelsen af henstående timer baserer sig på personale i fængsler og arresthuse, herunder rejseholdet i Dan-
mark og på Færøerne (ekskl. Grønland). 

 
Note 2: Ekstraordinære indtægter og omkostninger 
Kriminalforsorgen havde i 2016 ingen ekstraordinære indtægter og omkostninger. 

 
4.1.1 Noter til balancen  
 
Tabel 13: Note 3, Immaterielle anlægsaktiver 

Mio. kr. 

Færdiggjorte 
udviklings- 
projekter 

Erhvervede 
koncessioner, 
patenter, li-
censer mv. I alt 

 Kostpris  230,8 129,7 360,5 

 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse  -108,9 -1,7 -110,6 

 Tilgang  23,7 0,0 23,7 

 Afgang  -44,1 -101,3 -145,4 

 Kostpris pr. 31.12.2016 101,5 26,7 128,2 

 Akkumulerede afskrivninger  -42,6 -25,4 -68,0 

 Akkumulerede nedskrivninger  0,0 0,0 0,0 

 Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2016 -42,6 -25,4 -68,0 

 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016 58,9 1,3 60,2 

 Årets afskrivninger  28,9 90,9 119,8 

 Årets nedskrivninger  0,0 0,0 0,0 

 Årets af- og nedskrivninger  28,9 90,9 119,8 

 Afskrivningsperiode/år  5-8 år 3-4 år   

 
Der er i anlægsoversigterne taget udgangspunkt i registreringer fra anlægskartoteket.  

 

Mio. kr. 

Udviklings-
projekter 

under udførel-
se  

 Primo saldo pr. 1. januar 2016 9,6 

 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse  -3,1 

 Tilgang  24,2 

 Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter  -23,7 

 Kostpris pr. 31.12.2016 6,9 
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Tabel 14: Note 4, Materielle anlægsaktiver  

Mio. kr. 
Grunde, arealer 

og bygninger 

Produktions-
anlæg og 
maskiner 

Transport-
materiel 

Inventar og 
IT-udstyr I alt 

 Kostpris  2.615,4 72,1 84,5 301,8 3.073,8 

 Primokorrektioner og flytning ml. 
bogføringskredse  -0,1 0,0 0,0 -6,1 -6,3 

 Tilgang  177,3 5,5 12,4 26,6 221,9 

 Afgang  -0,8 -3,3 -9,6 -91,9 -105,6 

 Kostpris pr. 31.12.2016 2.791,8 74,4 87,4 230,3 3.183,8 

 Akkumulerede afskrivninger  -473,0 -55,9 -57,8 -169,4 -756,2 

 Akkumulerede nedskrivninger  0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3 

 Akkumulerede af- og nedskrivninger 
31.12.2016 -473,0 -55,9 -57,8 -170,7 -757,4 

 Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2016 2.318,8 18,5 29,5 59,6 2.426,4 

 Årets afskrivninger  -73,0 -1,2 -1,1 59,8 -15,5 

 Årets nedskrivninger  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Årets af- og nedskrivninger  -73,0 -1,2 -1,1 59,8 -15,5 

 Afskrivningsperiode/år  50 - 20 år 10 år 5 - 10 år 3 - 5 år   
Anm.: Årets samlede afskrivninger, jf. note 3 og 4, er i alt -104,3 mio. kr. I henhold til de udgiftsførte afskrivninger på 
resultatopgørelsen (tabel 6) på 142,2 mio. kr. er der en forskel på 246,5 mio. kr., som vedrører bruttoeffekten i forbin-
delse med afgange (247,1 mio. kr.) samt neutralisering af donationer (-0,6 mio. kr.).   

 

Mio. kr. 

Igangværende arbejder for egen 
regning  

 Primo saldo pr. 1. januar 2016   737,2 

 Tilgang    528,7 

 Overført til færdige materielle anlægsaktiver    -145,3 

 Kostpris pr. 31.12.2016   1.120,5 

 
Der er i anlægsoversigterne taget udgangspunkt i registreringer fra anlægskartoteket. 
 
Note 5: Varebeholdninger 
    Mio. kr. 

Varelager primo 2016 
 

24,77 

Årets varekøb 
 

21,96 

Årets vareforbrug   19,93 

Varelager ultimo 2016   26,81 

 
Note 6: Hensatte forpligtelser 

  
Ultimo 

2015 
Udgiftsført 

2016 
Ultimo 

2016 

Tab på tilgodehavender 0,21 -0,21 0,00 

Verserende erstatningssager 13,82 -10,40 3,42 

Hensættelser til periodeforskydninger 0,84 -0,84 0,00 

Hensættelse § 17 Feriepenge og Flygtninge/Telte 39,00 -39,00 0,00 

Lønforhandling  5,50 -1,46 4,04 

Samfundstjenesten 0,00 0,95 0,95 

§ 17 renter feriepenge 0,00 1,00 1,00 

Leverandørskift, IT-platform 0,00 2,88 2,88 

Olieudslip på Østjylland 7,60 -0,17 7,43 

Hensættelser i alt 66,97 -47,25 19,72 
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Der blev i 2015 hensat i alt 39 mio. kr. vedrørende en retssag om fortolkningen af feriepengelo-
vens § 17 (22,3 mio. kr.) og et forventet indkøb af telte mv. i forbindelse med flygtningesituatio-
nen ultimo 2015 (16,7 mio. kr.). Rigsrevisionen har siden bemærket, at den ikke fandt hjemmel til 
den del af hensættelsen, der vedrørte flygtningesituationen. Hensættelsen er derfor opløst, og 
Kriminalforsorgens bevilling for 2016 er ved TB2016 justeret tilsvarende. Hvad angår retssagen 
blev denne afsluttet i 2016 og hensættelsen opløses derfor. Der udestår betaling af cirka én mio. 
kr. i forbindelse med afgørelsen, hvorfor en ny hensættelse er foretaget. 
 
I forbindelse med endnu en verserende retssag om en byggesag i Københavns fængsler, blev der 
ved udgangen af 2015 hensat 11 mio. kr. Udfaldet af sagen er blevet, at ydelsen for Kriminalfor-
sorgen kan henføres til anlægsopgaver.  Kriminalforsorgen hensætter ikke til anlægsopgaver, 
hvorfor hensættelsen er korrigeret til alene at omfatte driftsudgifter, der måtte følge af sagens 
udfald. 
 
Fire enheder under Kriminalforsorgen har ikke tilendebragt lønforhandlingerne for 2016 og effek-
tueret udbetalingen. Der hensættes derfor 4,0 mio. kr.  
 
På baggrund af et lønmæssigt udestående, har Kriminalforsorgen indgået et forlig om efterbeta-
ling af løn på 0,95 mio. kr. Betalingen vil ske i 2017.   
 
Statsfængslet i Østjylland havde mellem jul og nytår 2014 et dieselolieudslip på omkring 5.000 
liter. Dansk Miljørådgivning A/S anslog den gang oprensningsomkostninger forbundet hermed, til 
ca. 5 mio. kr.  Sagens omfang vurderes i 2015 dog at være mere omfattende. Der er derfor i 2015 
hensat yderligere 3,3 mio. kr. Sagen er endnu ikke afsluttet, så hensættelsen, justeret for årets 
forbrug forbliver.   
 
Afledt af en udbudsforretning har Kriminalforsorgen skiftet leverandør på en central it-platform. I 
den forbindelse er der aftalt en transitionsfase, som løber hovedsagligt i 2016, men først bliver 
afsluttet og endeligt godkendt i 2017  
 
I henhold til Kriminalforsorgens regnskabspraksis hensættes der ikke til fratrædelsesgodtgørelse i 
forbindelse med åremålsansatte samt istandsættelse af lejemål ved fraflytning, idet der er tale om 
beløb af ringe størrelse i forhold til den samlede økonomi. 
 
For så vidt angår fratrædelsesgodtgørelse til åremålsansatte foretages der ikke hensættelse, idet 
kun 0,2 pct. af medarbejderne er åremålsansatte, og beløbet derfor er af ringe størrelse.  
 
Størrelsesmæssigt kan den opbyggede forpligtelse vedrørende istandsættelse af lejemål ved fra-
flytning opgøres til ca. 0,15 mio. kr. i 2016, og den samlede forpligtelse vil maksimalt andrage ca. 
7,2 mio. kr. Beløbet er dermed mindre væsentligt og alene medtaget som en note. 
 

 
Note 7: Skyldige feriepenge og henstående timer 

Mio. kr. Ultimo 2015 Regulering 2016 Ultimo 2016 

Feriepengeforpligtelser  264,20 3,20 267,40 

Henstående timer 26,94 -0,43 26,32 

Hensættelser i alt               291,14  2,77                       293,72  

*) Henstående timer er optaget på balancen (tabel 8) under kortfristede tilgodehavender.   
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I 2016 er feriepengeforpligtelserne opgjort i henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning af 
september 2012 om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser, model 1, tilpasset Krimi-
nalforsorgen. 
 
For så vidt angår henstående timer er disse i 2016-regnskabet optaget til en gennemsnitsstan-
dardpris pr. institution. Henstående timer er fra 2015 opgjort for alle institutionstyper grundet 
reorganiseringen og institutionssammenlægningerne.   
 
Som følge af den almindelige pris- og lønudvikling er feriepengeforpligtelsen steget fra 2015 til 
2016.  

 
Tabel 15: Note 8. Sammenlægning af overført overskud og reserveret bevilling 
 
Mio. kr. Reserveret bevilling Overført overskud 

Beholdning primo 2016 140,8 98,5 

Overførsel af reserveret bevilling -140,8 140,8 

Årets øvrige bevægelser 0,0 -21,7 

Beholdning ultimo 2016 0,0 217,7 

 
Note 9: Eventualforpligtelser 
( Mio. kr.) Primo 2016 Ultimo 2016 

Eventualforpligtelser vedr. lejemål 12,4 11,5 

 
Den gennemsnitlige opsigelsesperiode for Kriminalforsorgens lejemål er faldet i forhold til 2015.  

 

 

4.2. Indtægtsdækket virksomhed 
Ej relevant. 

 
 

4.3. Gebyrfinansieret virksomhed 
Ej relevant. 
 
 

4.4. Tilskudsfinansierede aktiviteter 
Ej relevant. 

 

 

4.5. Forelagte investeringer 
 
Tabel 20: Oversigt over igangværende anlægsprojekter (mio. kr.) 

Igangværende anlægsprojekter Byggestart 
Forventet 
afsluttet 

Årets ud-
gift 

Akkumulerede 
udgifter i alt 

Forventet 
totaludgift 

Nyt fængsel på Falster 2009 2017 364,6 892,8 1.007,7 

Ny anstalt i Nuuk 2010 2018 114,2 183,0 411,7 
*) Forventede totaludgifter er anført i årets priser (byggestart). 

 
I henhold til finansloven forventes anlægsbyggeriet på Falster at være afsluttet i 2017. Projektet 
er blevet forsinket, da licitationen gennemført i foråret 2013 viste, at priserne for etableringen af 
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fængslet lå markant over budgettet. Det har derfor været nødvendigt at gennemgå projektet med 
henblik på optimering og herefter at udbyde projektet på ny i flere delentrepriser.  
 
Byggeriet i Nuuk er blevet forsinket i forhold til den oprindelige plan på grund af problemer med 
at få udpeget den endelige placering, samt en overskridelse af budgettet ved licitationen i 2015 og 
forventes at være afsluttet i 2018. 


