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1. Påtegning af det samlede regnskab 
 
Årsrapporten er aflagt i henhold til Bekendtgørelse nr. 70 om statens regnskabsvæsen af 27. 
januar 2011.  
 
Årsrapporten omfatter:  
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Kriminalforsorgen (CVR nr. 53383211) 
er ansvarlig for: § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen, § 11.31.03. Kriminalforsorgen i 
anstalter og frihed og § 11.31.04. Det fælles europæiske visuminformationssystem, herunder de 
regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med 
bevillingskontrollen for 2015. 
 
 
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 
fyldestgørende, 

 
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 
praksis, 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  
  
 
Johan Reimann   Barbara Bertelsen 
Direktør     Departementschef 
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1. 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 
samfundstjeneste.  
 
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.  
 
Kriminalforsorgens mission er at fuldbyrde straf og medvirke til at begrænse kriminalitet.  
 
Principperne for straffuldbyrdelsen fremgår af Kriminalforsorgens principprogram. 
Kriminalforsorgens 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 
bestemmelser, 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 
flerårsaftaleperioden 2013-2016: Tæt samarbejde med omverdenen, fleksibel kapacitet, effektiv 
opgavevaretagelse, sikkerhed og ordentlighed for den enkelte samt mindre tilbagefald. 
 
Kriminalforsorgen er optaget på finansloven på henholdsvis § 11.31.01. Direktoratet for 
Kriminalforsorgen, § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed samt § 11.31.04. Det fælles 
europæiske visuminformationssystem, hvor § 11.31.03 er den virksomhedsbærende konto.  
 
I 2016 bliver § 11.31.03.30. It til udlændingesagskæden og § 11.31.04.10. Udvikling og drift af 
visuminformationssystem overført til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. 
 
 

http://www.kriminalforsorgen.dk/
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Begge områder blev i forbindelse med ressortændring i 2011 overført til Kriminalforsorgen fra det 
daværende Integrationsministeriums digitaliseringsenhed. 

 
 
2.2. Ledelsesberetning 
 

2.2.1 Årets faglige resultater 
Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse havde i 2015 en gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse på 
90,6 %. Det lave belæg skyldes primært en lav tilgang af domme samt færre varetægtsfængslede. 
I modsætning til det faldende belæg i fængsler og arresthuse har antallet af personer, som har 
afsonet en dom på egen bopæl med fodlænke, været højere end de tidligere år. I 2015 har 405 
personer i gennemsnit afsonet med fodlænke. I 2014 var tallet 365. Denne stigning i anvendelsen 
af fodlænke har sammenhæng med den seneste udvidelse af fodlænkeordningen pr. 1. juli 2013, 
hvor der blev indført en yderligere udvidelse af målgruppen for ordningen, således at den nu 
omfatter personer med dom indtil 6 måneder (mod tidligere 5 måneder) uanset alder og 
forseelsens art. Endvidere blev i samme forbindelse indført mulighed for udslusning i fodlænke. 
 
Udlændingesituationen i Danmark har også fået betydning for Kriminalforsorgen. I februar 2015 
fik Kriminalforsorgen ansvaret for en ny institutionstype, da Udrejsecenter Sjælsmark åbnede for 
afviste asylansøgere. I slutningen af 2015 blev det besluttet at omdanne Fængselsafdelingen 
Kærshovedgård (en del af Statsfængslet Midtjylland) til endnu et udrejsecenter. Det blev 
endvidere i slutningen af 2015 besluttet at anvende Statsfængslet i Vridsløselille som kapacitet til 
frihedsberøvede asylansøgere. Vridsløselille blev som følge heraf tømt for de sidste indsatte i 
midten af januar 2016, og de sidste indsatte forlod Kærshovedgård lige inden årsskiftet.  
 
Både Kriminalforsorgens økonomi og konkrete projekter er fastlagt ved flerårsaftalen for 2013-
2016. Et af flerårsaftaleprojekterne omfatter gennemførslen af en reorganisering af 
Kriminalforsorgen. Første fase af implementeringen af den nye struktur fandt sted 1. oktober 
2014, hvor de fire kriminalforsorgsområder trådte i kraft. Anden fase fandt sted fra januar 2015 til 
maj 2015, hvor en yderligere række af opgaver vedrørende bl.a. resocialiserende indsatser, 
sikkerhed, personale og it overgik til de fire kriminalforsorgsområder. Den tredje og sidste fase 
fandt sted 6. maj 2015, hvor lov nr. 739 af 25. juni 2014 vedrørende Kriminalforsorgens 
reorganisering trådte i kraft, og områderne kunne påbegynde sagsbehandling af klientrelaterede 
sager mv. 
 
Gennemførelsen af de omkring 60 flerårsaftaleprojekter skrider generelt set godt fremad. Der er 
dog udfordringer i forhold til at få tilknyttet psykiatriske konsulenter til alle arresthuse, da det 
bl.a. har vist sig svært at rekruttere og fastholde psykiatere til arresthusene i særligt Vest- og 
Nordjylland. Det er usikkert, om det bliver muligt at tilknytte psykiatriske konsulenter til alle 
arresthuse inden udgangen af 2016. Endvidere er der opstået forsinkelser i forhold til 
etableringen af 40 arrestpladser i Vestre Fængsel samt overtagelsen af sikringsafdelingen på 
Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland. De 40 pladser i Vestre Fængsel forventes at kunne tages i 
brug 1. kvartal 2016. Kriminalforsorgen overtog sikringsafdelingen på Psykiatrihospitalet i 
Nykøbing Sjælland den 1. februar 2016 og forventer at etablere 30 pladser i bygningerne i løbet af 
2. halvår af 2016. Når disse pladser er klar, er alle de 200 nye pladser, der er forudsat i 
flerårsaftalen, etableret. 
 
Kriminalforsorgen har indhentet det samlede forudsatte effektiviseringsprovenu på 112 mio. kr. i 
2015. Det har imidlertid ikke været muligt fuldt ud at indfri de forventede effektiviseringer ved 
projekterne om omlægning til SU til fængselsbetjentelever og nedbringelse af sygefravær, som er 
forudsat i den eksisterende flerårsaftale. Dette skyldes bl.a., at optaget af nye 
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fængselsbetjentelever har været væsentligt lavere end forudsat i flerårsaftalen, og at  
sygefraværet i Kriminalforsorgen i 2015 har været højere end i 2014. Effektiviseringerne er dog 
blevet hentet ind ved højere provenuer på de øvrige initiativer, særligt projektet vedrørende 
optimal bemanding, i flerårsaftalens effektiviseringsprogram.  
 
Flerårsaftalens projektorienterede aktiviteter havde i 2015 et samlet budget på 160,8 mio. kr. 
Forbruget på disse aktiviteter er opgjort til 162,8 mio. kr., og der er således et samlet merforbrug 
på 2,0 mio. kr. Merforbruget relaterer sig til etableringen og idriftsættelsen af 200 nye pladser og 
skyldes en hensættelse i forbindelse med et forventet erstatningskrav vedrørende udvidelsen af 
Vestre Fængsel med 40 pladser. 
 
It til Udlændingesagskæden og Visuminformationssystem 

Der blev i februar 2015 udfærdiget en digitaliseringsstrategi for udlændingesagskæden i perioden 
2015 – 2017 med særligt fokus på at stabilisere og udvikle udlændingeområdets it-systemer.  
 
Koncern-IT har i 2015 bl.a. arbejdet med eArchive til stabilisering af udlændingesagskædens 
journaliseringssystem EstherH, og der har været fokus på opgraderingen af forskellige 
serveroperative systemer samt migreringen af integrationsplatformen BizTalk til filhåndtering 
mellem de forskellige applikationer i udlændingesagskæden. For at øge den digitale selvbetjening 
er projektet vedrørende videreudvikling af NyiDanmark.dk på ny internetportal iværksat i 4. 
kvartal 2015. 
 
Foranalysen til de nationale aspekter af implementeringen af Smart Borders Pakken, dvs. de 3 
forslag til retsakter fremsat af EU-kommissionen (Entry/exit-system, program for registrerede 
rejsende og tilretningen af Schengen Grænsekodeks) blev afsluttet ved udgangen af 2015. 
 
Med baggrund i oprettelsen af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (UIBM), jf. Kgl. 
Resolution af 28. juni 2015, har Koncern-IT forberedt overdragelsen af it til 
Udlændingesagskæden og Visuminformationssystemet til Statens IT. Driftsansvaret blev 
overdraget den 22. oktober 2015 til UIBM ved overførsel af personaleressourcer fra Koncern-IT. 
Drift, udvikling og økonomi vil være endeligt overdraget ved den regnskabsmæssige årsafslutning 
for finansåret 2015. 
 
 

2.2.2 Årets økonomiske resultater 
Kriminalforsorgens regnskabsresultat for 2015 har i forhold til finanslovsbevillingen været i 
balance.  
 

Kriminalforsorgen har i 2015 haft et lavt belæg i fængsler og arresthuse og derved et lavere 
aktivitetsniveau end forudsat. I 2. halvår af 2015 har Kriminalforsorgen imidlertid stillet ledig 
kapacitet til rådighed for bl.a. udviste udlændinge. Sammenholdt med de fremadrettede udgifter - 
bl.a. i relation til udlændingesituationen - har Kriminalforsorgen hensat midler hertil. Dette 
medfører, at resultatet for 2015 balancerer.    
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Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal  
Hovedtal 

(mio. kr.) 2013 2014 2015 

Resultatopgørelse       

Ordinære driftsindtægter i alt -3.180,1 -3.225,3 -3.232,4 

Ordinære driftsomkostninger i 
alt 3.076,9 3.062,5 3.133,3 

Resultat af ordinær drift -103,1 -162,9 -99,1 

Resultat før finansielle poster -142,2 -186,1 -143,5 

Årets resultat -24,4 -60,2 0,0 

        

Balance       

Anlægsaktiver i alt 2.462,1 2.811,5 3.205,1 

Omsætningsaktiver 117,4 122,2 102,9 

Egenkapital -88,7 -146,1 -148,9 

Langfristet gæld -2.416,4 -2.714,1 -3.125,8 

Kortfristet gæld -671,9 -691,1 -681,1 

        

Finansielle nøgletal        

Udnyttelsesgrad af 
lånerammen* 53,5 % 59,7 % 68,6 % 

        

Bevillingsandel 96,1 95,6 95,9 

        

Personaleoplysninger       

Antal årsværk 4.951,8 4.794,0 4.741,0 

Årsværkspris** 395,9 402,0 411,2 
Anm: Af hensyn til sammenlignelighed er regnskabstal og personaleoplysninger for 
Digitaliseringsinitiativer samt det fælles europæiske visuminformationssystem indarbejdet i 2013 
regnskabstallene. Der kan ikke foretages direkte sammenligning til note 1, da de historiske tal 
ikke indgår i disse personaleoversigter. 
*) Udnyttelsesgrad er beregnet på grundlag af den langfristede gæld og ikke tilsvarende 
beregning i afsnit 3.5.1. 
**) Årsværkstallet er taget fra Personalesystemet 

 
Årets resultat er i balance og bevirker, at Kriminalforsorgens egenkapital ultimo 2015 tilnærmelsesvis er 
uændret. Stigningen i egenkapitalen på 2,8 mio.kr. til 148,9 mio. kr. skyldes en teknisk korrektion af 
statsforskrivningen i henhold til det på finansloven fastsatte.  
 
Bevillingsandelen udgør i alle tre år ca. 96 % af de samlede ordinære indtægter. Det er således ca. 4 % af 
Kriminalforsorgens finansieringsgrundlag, som stammer fra indtægter ved salg af ydelser mv.  
 
Den gennemsnitlige årsværkspris er steget en smule i forhold til 2014, hvilket hovedsageligt skyldes 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 opførelse, 
jf. afsnit 3.5.1.  
 
Udnyttelsesgrad af lånerammen er i 2015 68,6 % mod forventet 74,9 %. Lånerammen forventes dog fuldt 
udnyttet, når byggerierne på Falster og i Nuuk samt byggeriet af 200 nye pladser i henhold til flerårsaftalen 
for 2013-2016 er tilendebragt.  
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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 3.337,2 -30,7 3.306,5 3.329,0 

98,5 Indtægter -193,1 0,0 -193,1 -215,6 

11.31.01. Direktoratet for 
Kriminalforsorgen 

Udgifter 145,8 -11,5 134,3 126,9 

  

Indtægter 0,0 0,0 0,0 -1,3 

11.31.03. Kriminalforsorgen i 
anstalter og frihed 

Udgifter 3.182,9 -19,1 3.163,8 3.193,7 

Indtægter -193,1 0,0 -193,1 -214,3 

11.31.04. Det fælles 
europæiske 
visumsinformationssystem 

Udgifter 8,5 -0,1 8,4 8,4 

Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 
Anm.: Regnskabstallene er inkl. reservationer med 14,6 mio. kr. i udgifter og 2,4 mio. kr. i indtægter - netto 12,2 mio. kr. 

 
På § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed er der i 2015 et merforbrug på 8,7 mio. kr. 
Modsvarende er der § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen er der i 2015 et mindreforbrug på 8,7 
mio. kr. og § 11.31.04 Det fælles europæiske visumsinformationssystem balancerer, således af det samlet 
årsresultat for 2015 er i balance.  
 

2.3. Kerneopgaver og ressourcer 
 

2.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 
 

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Anm.: Fordelingen af den indtægtsførte bevilling er sket på baggrund af fordelingen på FL2015 samt TB2015, mens omkostningerne er 
baseret på de overordnede fordelingsnøgler i Kriminalforsorgens ABC-model.  ABC-modellen baserer sig på nettoudgifter, hvorfor 
”Øvrige indtægter” er fordelt forholdsmæssigt. 

 
 

Opgave § 11.31

Indtægtsført bevilling, 

inklusiv TB 2015 Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud

Hjælpefunktioner samt generel ledelse

 og administration
827,3 70,7 1.089,5 -191,4

Administration af straffuldbyrdelse 82,6 6,1 94,4 -5,7

Administration af fængsler og arresthuse mv.

 og Kriminalforsorgen i Frihed
25,2 1,7 26,1 0,8

Administration af produktionsvirksomhed 1,4 0,1 1,4 0,1

Byggeadministration 2,9 0,2 2,9 0,1

Kontrol og sikkerhed 972,1 60,6 933,1 99,6

Støtte og motivation 965,4 61,7 950,6 76,6

Fritid, sundhed mv. 228,2 14,4 222,5 20,1

Udvikling og drift af VIS 8,4 0,0 8,4 0,0

I alt 3.113,4 215,6 3.329,0 0,0
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2.3.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger 
Af tabel 3 fremgår det, at der for de administrative aktiviteter i Kriminalforsorgen, herunder 
hjælpefunktioner, har været et væsentligt merforbrug i 2015 i forhold til det indtægtsførte 
bevillingsniveau. Dette skyldes en række forhold, herunder at it til udlændingesagskæden er 
indeholdt i omkostningssiden med ca. 60 mio. kr., men ikke i den historiske fordeling af bevilling 
på FL2015. Hertil kommer ca. 60 mio. kr. i hensatte forpligtelser på Kriminalforsorgens regnskab 
for 2015, der tillige i nævneværdig grad belaster de administrative aktiviteter. Dernæst stiger 
renter og afskrivninger forholdsvist med godt 25 mio. kr. blandt andet som følge af 
Kriminalforsorgens kapacitetsudvidelser samt byggerierne på Nordfalster og i Nuuk. Sluttelig 
kommer en række ekstraordinære, administrative implementeringsudgifter i 2015 i forbindelse 
med Kriminalforsorgens reorganisering og etableringen af fire områdekontorer samt driften af 
Udrejsecenter Sjælsmark. 
 
Modsat har der været et anseeligt samlet mindreforbrug i kategorierne: ”Kontrol og sikkerhed”, 
”Støtte og motivation” samt ”Fritid, sundhed mv.” i forhold til den indtægtsførte bevilling, hvilket 
primært skyldes et fald i de direkte såvel indirekte klientrelaterede udgifter som følge af det 
historisk lave belæg i 2015. Kriminalforsorgen har i gennemsnit haft ca. 450 inaktive pladser i 
2015. 
 
Kriminalforsorgen vil for 2016 rette op på ovennævnte ubalance og samtidig forberede 
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 2015 er fastlagt i Kriminalforsorgens mål- og resultatplan 
for 2015, som er indgået mellem Kriminalforsorgen og Justitsministeriets departement.  

Mål- og resultatplanen for 2015 tager bl.a. udgangspunkt i aftalen om Kriminalforsorgens 
økonomi i 2013-2016 og Kriminalforsorgens strategi for 2013-2016.   
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2.4.1 Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt 
 
Tabel 4: Årets resultatopfyldelse 

 
Mål/Resultatkrav Opnåede resultater Målopfyldelse 

Mål 1: Tæt samarbejde med omverden (vægt 20 %)  

Passende bolig, beskæftigelses- og forsørgelsesgrundlag på tidspunkt for løsladelse (50 %)  
Delvist 
opfyldt 

Resultatkrav 1.1.: Andelen af løsladte 
med domme på over tre måneder som 
løslades til henholdsvis egen bolig (leje 
eller eje) og passende beskæftigelse er 
fra 2014 til 2015 steget 5 % på begge 
områder. 

I 2014 blev 46 % løsladt til passende beskæftigelse og 55 % løsladt til 
egen bolig (leje eller eje). I 2015 blev 52 % løsladt til passende 
beskæftigelse og 55 % løsladt til egen bolig (eje eller leje). 
 
 
 

Ikke opfyldt 

Resultatkrav 1.2.: Kriminalforsorgen har 
udarbejdet kvartalsvis statistik over, 
hvor mange af de løsladte med domme 
på over tre måneder, der ved 
løsladelsestidspunktet både havde egen 
bolig (leje eller eje), passende 
beskæftigelse og forsørgelsesgrundlag 
på plads samt hvor mange, der havde 
to, en eller ingen af de nævnte 
løsladelseselementer på plads. 

Der er udarbejdet statistik for alle fire kvartaler i 2015.  Opfyldt 

Resultatkrav 1.3.: Der er fra og med 
marts 2015 udarbejdet 
afgangsbedømmelser for 75 % af de 
løsladte med domme, herunder dem 
med domme på under tre måneder (i 
2014 var niveauet 35 %). 

Der blev i perioden 1. marts – 31. december 2015 udarbejdet 
afgangsbedømmelser for 91 % af alle dømte, løsladt fra fængsler og 
arresthuse.

1
 

Opfyldt 

Resultatkrav 1.4.: Der er i 2015 
udarbejdet afgangsbedømmelser for 85 
% af de løsladte med domme på mere 
end tre måneder (i 2014 var niveauet 81 
%) 

Der er i 2015 udarbejdet afgangsbedømmelser for 94 % af de 
løsladte med domme på mere end tre måneder.

1
  

Opfyldt 

  

                                                 
1
 Tallet kan ændre sig, da der kan forekomme efterregistreringer 
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Samarbejde med regionerne vedrørende det psykiatriske område (50 %) 
Delvist 
opfyldt 

Resultatkrav 1.5.: Kriminalforsorgen har 
inden udgangen af 2015 kontaktet alle 
regioner med henblik på at iværksætte 
et formaliseret samarbejde 

 
Kriminalforsorgens områdekontorer har i løbet af 2. halvår 2015 
kontaktet alle regioner med henblik på at iværksætte et formaliseret 
samarbejde omkring det psykiatriske område.  

Opfyldt 

Resultatkrav 1.6.: Kriminalforsorgen har 
inden udgangen af 2015 iværksat et 
formaliseret samarbejde med minimum 
tre regioner. 

Kriminalforsorgens områdekontorer har i november og december 
2015 afholdt første møde som led i et formaliseret samarbejde med 
fire ud af fem regioner. Møde med den sidste region blev afholdt 
den 8. februar 2016.  

Opfyldt 

Resultatkrav 1.7.: Kriminalforsorgen har 
inden udgangen af 2015 iværksat et 
formaliseret samarbejde med alle 
regioner på det psykiatriske område. 

Se bemærkningerne under punkt 1.6. Ikke opfyldt 

Mål 2: Fleksibel kapacitet (vægt 20 %)  

Ingen venterkø Opfyldt 

Resultatkrav 2.1.: Der er ikke 
oparbejdet ny venterkø til afsoning i 
fængsler i 2015.  

Der blev ikke oparbejdet ny kø til afsoning i fængsler i 2015.  Opfyldt 

Resultatkrav 2.2.: Venterkø til afsoning 
med fodlænke er afviklet inden 1. 
september 2015. 

Venterkøen til afsoning med fodlænke blev afviklet inden den 1. 
september 2015.  

Opfyldt 

Resultatkrav 2.3.: Områderne har 
udarbejdet og indsendt udfyldte 
skabeloner vedrørende afdækning af 
mulighederne for at anvende pladserne 
fleksibelt og optimalt senest 1. maj 
2015. 

Februar 2015 sendte direktoratet skabeloner vedrørende afdækning 
af fleksibel og optimal anvendelse af pladser ud til områderne. 
Områderne returnerede de udfyldte skabeloner til direktoratet april 
2015. Skabelonerne udgør en del af grundlaget for direktoratets 
samlede overblik og dispositioner i forhold til at sikre en fleksibel 
anvendelse af den samlede kapacitet. 

Opfyldt 

Resultatkrav 2.4.: Der er i 1. halvår 2015 
sammenlignet med 2014 tilført 
ressourcer, herunder 
personaleressourcer, til understøttelse 
af afvikling af venterkøen til afsoning 
med fodlænke. 

Set i forhold til 2014 er der i 2015 tilført ca. 9 mio. kr. til fodlænke-
området, heraf 4 mio. kr. til permanente personaleudvidelser samt 
ca. 5 mio. kr. til midlertidige foranstaltninger (vikarbistand, indkøb 
af lænker mv.). 

Opfyldt 

Mål 3: Effektiv opgavevaretagelse (vægt 15 %)  

Sygefravær (40 %) 
Delvist 
opfyldt 

Resultatkrav 3.1.: Katalog over relevante 
indsatser for at nedbringe sygefraværet 
er revurderet og opdateret senest 1. maj 
2015. 

Kataloget blev færdigbearbejdet i april måned 2015 og er 
videreformidlet til områderne via HR-partnerskabet. Kataloget har 
fungeret som inspiration til områdernes handleplaner på 
sygefraværsområdet. 

Opfyldt 

Resultatkrav 3.2.: Hvert område har på 
baggrund af kataloget iværksat 
målrettede indsatser. 

Delvist med afsæt i kataloget og delvist i kraft af direktoratets 
løbende dialog med områderne, har alle områder enten revideret 
handleplan og/eller iværksat særskilte projekter. De særskilte 
projekter evalueres i starten af 2016. 

Opfyldt 
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Resultatkrav 3.3.: Kriminalforsorgens 
sygefravær er nedbragt med minimum 3 
% i forhold til 2014 (svarende til 15,6 
sygedage pr. medarbejder ved udgangen 
af 2015). 

Sygefraværet i Kriminalforsorgen er i løbet af 2015 steget med 1,1 
dag, til 17,3 dage i gennemsnit pr. medarbejder.   

Ikke opfyldt 

Reorganisering (60 %) Opfyldt 

Resultatkrav 3.4.: Reorganiseringen med 
områdestruktur er fuldt indfaset i maj 
2015. 

Regelændringerne i straffuldbyrdelsesloven trådte i kraft den 6. 
maj 2015, og de sidste medarbejdere blev flyttet til 
områdekontorerne, hvorefter reorganiseringen med 
områdestrukturen blev fuldt indfaset.   

Opfyldt 

Resultatkrav 3.5.: Der er etableret et 
rapporteringssystem inden udgangen af 
2015 med henblik på at godtgøre, at 
effektiviseringsgevinsten ved 
reorganiseringen bliver nået inden 
udgangen af indeværende 
flerårsaftaleperiode. 
 

Rapporteringssystemet vedrørende godtgørelse af 
effektiviseringsgevinsten ved reorganiseringen 
(dokumentationsmodellen) blev udarbejdet primo 2015. Der er 
kvartalsvist fulgt op på om effektiviseringsgevinsten realiseres som 
forudsat. Samlet set nås effektiviseringsgevinsten ved 
reorganiseringen. 

Opfyldt 

Mål 4: Sikkerhed og ordentlighed for den enkelte (vægt 15 %)  

Vold og/eller trusler (50 %) Opfyldt 

Resultatkrav 4.1.: Områderne har 
iværksat relevante indsatser beskrevet i 
kataloget over kort- og langsigtede 
indsatser (både statistiske og dynamiske) 
for at nedbringe antallet af volds- og 
trusselsepisoder for både indsatte og 
ansatte. 

Alle områder har med afsæt i ”Katalog om forebyggelse, håndtering 
og registrering af trusler, vold og anden krænkende adfærd mod 
Kriminalforsorgens personale og imellem indsatte” iværksat 
arbejdet med at udmønte relevante indsatser. 

Opfyldt 

Resultatkrav 4.2.: Niveauet for vold 
og/eller trusler mellem indsatte er 
reduceret med 3 %. 

I 2014 var indsatte udsat for vold og/eller trusler 367 gange. I 2015 
har indsatte 345 gange været udsat for vold og/eller trusler. Dette 
svarer til et fald på 6 %.

2
  

Opfyldt 

Resultatkrav 4.3.: Niveauet for vold 
og/eller trusler mod ansatte er reduceret 
med 3 %. 

I 2014 blev der registreret 422 episoder af vold og/eller trusler mod 
ansatte. I 2015 er der registreret 396 episoder. Dette svarer til et 
fald på 6 %.

2
  

Opfyldt 

Resultatkrav 4.4.: Der er gennemført i alt 
fem uanmeldte storvisitationer i fængsler 
og arresthuse i 2015. 

Der er gennemført fem uanmeldte storvisitationer i 2015. Opfyldt 

Brugerundersøgelser (50 %) Opfyldt 

Resultatkrav 4.5.: Områderne har senest 
oktober 2015 afrapporteret, hvordan der 
er arbejdet målrettet på at forbedre 
tilfredsheden på de centralt prioriterede 
områder og de lokalt udvalgte områder. 

Tre områder har afrapporteret senest november 2015, hvordan der 
er arbejdet videre med resultaterne fra Brugerundersøgelsen og 
arbejdet med at forbedre tilfredsheden på prioriterede områder. 
Det sidste område afrapporterede medio december 2015.  

Ikke opfyldt 

Resultatkrav 4.6.: Oplevelsen af 
tilfredshed med Kriminalforsorgen blandt 
klienterne er generelt øget på 2/3 af de 
samlede lokalt udvalgte områder (mindst 
48 af 72). 

En opgørelse af resultatet af Brugerundersøgelsen 2015 viser, at 
der er sket en signifikant positiv udvikling på tre ud af i alt 19 
målepunkter

3
 og en signifikant negativ udvikling på ét målepunkt. 

På de 15 øvrige målepunkter kan der ikke konstateres nogen 
udvikling.  
 

Ikke opfyldt 

                                                 
2
 Data vedrørende vold og trusler er først endelige 10. april 2016 på grund af efterregistreringer. Data opgjort pr. 7. 

marts 2016 viser, at der er målopfyldelse.  
3 

Der er tale om 19 målepunkter i steder for de forventede 72, da man af hensyn til signifikans (sikre et tilstrækkeligt 
antal besvarelser), har taget et samlet gennemsnit af hver institutions tre lokale indsatsområder, således at der kun er 
opgjort et tal pr. institution. Arresthusene er opgjort områdevist. Pensionerne indgår ikke i opgørelsen. 
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Resultatkrav 4.7.: Ny brugerundersøgelse 
gentaget efteråret 2015. 

Brugerundersøgelsen er gentaget i september og oktober måned 
2015 for samtlige klienttyper i henholdsvis arresthuse, fængsler, 
pensioner og KiF. 

Opfyldt 

Mål 5: Mindre tilbagefald (vægt 20 %)   

Målrettede indsatser (40 %)  
Delvist 
opfyldt 

Resultatkrav 5.1.: 75 % af tilsynsklienter 
med høj eller meget høj risiko for recidiv 
er tilbudt den højintensive tilsynsindsats 
MOSAIK i de afdelinger, som har taget 
tilsynsindsatsen i brug. 

Statistik for 1.-3. kvartal 2015 viser, at der er tilbudt MOSAIK i 71,3 
% af de sager, hvor klienten har høj eller meget høj risiko for recidiv. 
Billedet vurderes ikke at have ændret sig i 4. kvartal 2015.  

Ikke opfyldt 

Resultatkrav 5.2.: Der udarbejdes 
LS/RNR-vurdering i 75 % af 
tilsynssagerne. 

Statistik for 1.-3. kvartal 2015 viser, at der sammenlagt er 
udarbejdet LS/RNR i 68,7 % af tilsynssagerne. Det vurderes ud fra et 
skøn over 4. kvartal 2015, at der er udarbejdet LS/RNR vurderinger i 
2015 i en størrelsesorden af cirka 70 % af sagerne.  
 

Ikke opfyldt 

Resultatkrav 5.3.: For klienter, der 
afsoner i et fængsel, skal der i 75 % af 
sagerne arbejdes videre med den indsats, 
som prioriteres højest i afsoningsplanen 
senest to måneder efter, at 
afsoningsplanen er iværksat, opgjort fra 
marts 2015.  

Der er i 2015 i 75 % af sagerne arbejdet videre med den højest 
prioriterede indsats i afsoningsplanen senest to måneder efter 
afsoningsplanen.  

Opfyldt 

Udvisningsdømte (60 %) 
Delvist 
opfyldt 

Resultatkrav 5.4.: Direktoratet har i 
samarbejde med Rigspolitiet inden 
udgangen af juni 2015 foretaget en 
afdækning af, hvordan samarbejdet 
omkring udvisningsdømte kan forbedres. 

Direktoratet har i 1. halvår 2015 i samarbejde med Rigspolitiet, 
Nationalt Udlændingecenter (NUC) foretaget afdækningen ved 
skriftlig høring. 
 

Opfyldt 

Resultatkrav 5.5.: Eventuelle relevante 
indsatser (centrale og lokale) til 
forbedret samarbejder vedrørende 
udvisningsdømte er iværksat inden 
udgangen af 2015. 

Direktoratet og Nationalt Udlændingecenter (NUC) har i 2. halvår 
2015 afholdt møde om eventuelle indsatser. Der er enighed mellem 
direktoratet og NUC om, at samarbejdet helt generelt fungerer 
godt, og at der ikke er større indsatspunkter til styrkelse af 
samarbejdet efter endt afsoning. I enighed med NUC er der dog 
isoleret visse indsatspunkter af mere konkret 
sagsbehandlingsmæssig karakter. Direktoratet har instrueret 
områderne om at sikre, at nærmere beskrevne praksisser og 
procedurer (indsatser) fremover følges. Derudover er der nedsat et 
kontaktforum mellem NUC og Kriminalforsorgen, hvor fokus vil 
være udvisningsdømte i udvisningsposition. To ud af fire 
områdekontorer vil først primo 2016 instruere deres institutioner 
om de angivne praksisser og procedurer. 

Ikke opfyldt 

Mål 6: Særlige emner (vægt 15 %)  

Bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål (50 %) Opfyldt 

Resultatkrav 6.1.: Kriminalforsorgen skal 
afgive bidrag til Justitsministeriet inden 
for høringsfristen i 90 pct. af alle høringer 
over folketingsspørgsmål (Alm. Del) 
stillet efter den 1. januar 2015. 

I 2015 er 111 ud af 116 Folketingsspørgsmål besvaret rettidigt over 
for departementet, hvilket svarer til 95 %. Tallene omfatter 
spørgsmål som er stillet fra 1. januar til og med 31. december 2015, 
og hvor svarfristen er inden 31. december 2015. Det bemærkes, at 
der i 2. kvartal 2015 blev stillet yderligere 25 spørgsmål. Disse blev 
ikke endeligt besvaret over for Retsudvalget, inden valget blev 
udskrevet og er derfor ikke medtaget i opgørelsen, da besvarelsen 
af disse blev indstillet på grund af valget. 
 
 

Opfyldt 
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Styrket informations- og it-sikkerhed (50 %) Opfyldt 

Resultatkrav 6.2.: Koncern-IT har senest 
1. april 2015 i samarbejde med JIF-
kunderne udarbejdet en handlingsplan 
indeholdende bl.a. milepæle til 
implementering af ISO27001 inden 
udgangen af 2015 hos Kriminalforsorgen 
og de øvrige myndigheder i 
Justitsministeriets It-fællesskab. 

Koncern-IT udsendte den 30. marts 2015 den endelige plan for 
implementering af ISO 27001 i JIF og Kriminalforsorgen. 

Opfyldt 

Resultatkrav 6.3.: Koncern-IT har senest 
1. juli 2015 udarbejdet fælles skabeloner 
og procedurer for 
informationssikkerhedspolitik, 
risikovurdering og øvrige nødvendige 
dokumenter jf. fastlagt ansvarsfordeling 
med henblik på at understøtte JIF-
myndighedernes implementering af 
ISO27001 inden 31. december 2015. 

Dokumentpakke bestående af 21 skabeloner til brug for arbejdet 
med at implementere informations-sikkerhedsstandarden ISO 
27001 i Kriminalforsorgen og JIF blev den 30. juni 2015 gjort 
tilgængelig for JIF-myndighederne. 

Opfyldt 

Resultatkrav 6.4.: ISO27001 er senest 31. 
december 2015 implementeret i 
Kriminalforsorgen. 

Målet anses for opfyldt med godkendelse og offentliggørelse af 
Kriminalforsorgens informationssikkerhedsstrategi og tilhørende 
informationssikkerhedspolitikker den 22. december 2015. 

Opfyldt 

Resultatkrav 6.5.: Koncern-IT har senest 
den 31. december 2015 installeret og 
afsluttet pilotprojekt vedrørende log-
opsætning for mindst 5 aftalte systemer 
samt udarbejdet en plan for 
implementering af anvendelsen af log-
oplysninger. 

Målet anses for opfyldt med godkendelse af afleveringsprøve den 
21. december 2015. 

Opfyldt 

 

2.4.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger 
Den samlede målopfyldelse for Kriminalforsorgens mål- og resultatplan for 2015 er opgjort til 77 
pct., hvilket Kriminalforsorgen vurderer, er tilfredsstillende.   
 
Nedenfor følger uddybende bemærkninger til målopfyldelsen under hvert af temaerne. 
 
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. 
ofte et tæt og koordineret samarbejde med kommunen for at sikre, at en person har gode bolig- 
og beskæftigelsesforhold ved løsladelse, hvor Kriminalforsorgens udarbejdelse af 
afgangsbedømmelser er et vigtigt led i afdækningen af den pågældendes løsladelsesforhold. Det 
er ligeledes vigtigt med et tæt samarbejde med psykiatrien i de danske regioner, da en 
forholdsvist stor andel af Kriminalforsorgens klienter har psykiatriske lidelser.  
 
Der er opstillet syv resultatkrav vedrørende tæt samarbejde med omverdenen, hvoraf fem af 
kravene er opfyldt, jf. tabel 4. Målet er således delvist opfyldt.  
 
I forhold til resultatkrav 1.1 gælder, at andelen af klienter, som løslades til passende beskæftigelse 
er steget fra 46 % i 2014 til 52 % i 2015, og opfylder dermed kravet om en 5 % stigning. Andelen af 
klienter som løslades til egen bolig (eje, andel, leje) ligger dog på samme niveau som i 2014, hvor 
55 % blev løsladt til egen bolig. Når andelen, der løslades til egen bolig, ikke er steget siden 2014 
vurderes dette i vid udstrækning at skyldes, at der ikke er tilstrækkeligt med billige boliger. Hvis 
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kommunerne vurderer, at klientens rådighedsbeløb ikke er stort nok, indebærer dette endvidere, 
at der gives afslag på ansøgning om lån til beboerindskud. 
 
Kriminalforsorgen vil i 2016 fortsat have fokus på at støtte klienterne bedst muligt i forhold til at 
etablere sig i egen bolig ved løsladelse. Der vil derfor i 2016 blive sat fokus på en styrkelse af 
praksis for hjælp til opskrivning i boligforeninger, og boligspørgsmålet vil fortsat være et centralt 
emne ved evalueringsmøderne med kommunerne om samarbejdsaftalen. 
 
Kriminalforsorgen udarbejdede i første halvår 2015 en model for formaliseret samarbejde med 
regionerne på det psykiatriske område, hvorefter de fire områder har kontaktet regionerne med 
henblik på at iværksætte et formaliseret samarbejde. Der er afholdt opstartsmøder med fire ud af 
i alt fem regioner.  Der var oprindeligt også planlagt møde i 2015 med den sidste region, som dog 
blev aflyst. Dette opstartsmøde blev afholdt den 8. februar 2016. 
 
Fleksibel kapacitet 
Kriminalforsorgens belægningspres påvirkes bl.a. af faktorer uden for Kriminalforsorgens kontrol. 
Store udsving i belægningsprocenten og forskellige behov for sektionering og adskillelse af 
indsatte som følge af f.eks. bandetilhørsforhold og behandlingsbehov vanskeliggør en optimal 
udnyttelse af kapaciteten, hvilket stiller krav til både omfanget af pladser og den fleksible 
anvendelse af pladserne. Den løbende øgede anvendelse af afsoning med fodlænke medførte, at 
der i 2014 opstod en venterkø til denne afsoningsform. Afviklingen af venterkøen til fodlænke 
medførte et behov for tilførsel af yderligere ressourcer til understøttelse af afvikling af 
venterkøen. 
 
Der er opstillet fire resultatkrav vedrørende fleksibel kapacitet, og alle krav er opfyldt.  
  
Effektiv opgavevaretagelse 
Kriminalforsorgen skal ligesom den øvrige offentlige sektor levere maksimal effekt for de 
ressourcer, som stilles til rådighed. Derfor skal indsatser og aktiviteter organiseres og 
gennemføres på en sådan måde, at der opnås mest mulig effekt for klienten og samfundet. 
Kriminalforsorgen har bl.a. derfor gennemført en ny organisationsstruktur i 2014 og 2015 for at 
understøtte en så effektiv opgavevaretagelse som muligt. Derudover har Kriminalforsorgen de 
seneste år haft stort fokus på nedbringelsen af sygefraværet, da sygefravær har indvirkning på 
økonomi, produktivitet og trivsel blandt medarbejderne.  
 
Der er opstillet seks resultatkrav vedrørende effektiv opgavevaretagelse, hvoraf fem af kravene er 
opfyldt. Målet er således delvist opfyldt. 
 
Resultatkravene vedrørende opdateret sygefraværskatalog, iværksættelse af relevante indsatser 
mod sygefravær, indfasning af reorganisering og etablering af rapporteringssystem med henblik 
på at godtgøre, at effektiviseringsgevinsten ved reorganiseringen bliver indfriet, er opfyldt, 
hvorimod kravet vedrørende fald i sygefravær ikke er opfyldt.  
 
I 2014 var Kriminalforsorgens gennemsnitlige sygefravær 16,1 dage pr. medarbejder, og målet i 
2015 var at reducere sygefraværet med 3 %, svarende til 15,6 sygedage i gennemsnit pr. 
medarbejder. Dette lykkedes dog ikke, og det gennemsnitlige sygefravær i 2015 endte på 17,3 
sygedage pr. medarbejder. Denne stigning på omkring 6,8 % skyldes hovedsageligt et stigende 
langtidssygefravær (12 %). Udviklingen i korttidssygefraværet har i samme periode været 
nogenlunde stabil, dog med et lille fald på 1,6 %. Det må derfor konstateres, at effekten af de 
iværksatte initiativer endnu er udeblevet, hvorfor der også i 2016 vil være fokus på nedbringelse 
af sygefraværet.  
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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 syv resultatkrav vedrørende sikkerhed og ordentlighed for den enkelte, hvoraf 5 af 
kravene er opfyldt.  
 
En opgørelse af resultatet af Brugerundersøgelsen 2015 viser, at der er sket en signifikant positiv 
udvikling på tre ud af i alt 19 målepunkter og en signifikant negativ udvikling på ét målepunkt. På 
de 15 øvrige målepunkter kan der ikke konstateres nogen udvikling.  
 
Institutionernes arbejde med Brugerundersøgelsens resultater blev besværliggjort af, at det ikke 
var muligt at offentliggøre resultaterne før september 2015, hvorfor man eksempelvis ikke har 
kunnet dele resultaterne med talsmændene for de indsatte.  
 
Kriminalforsorgen har haft mulighed for at arbejde med de centralt udvalgte områder i længere 
tid, da de blev udpeget omkring årsskiftet 2014/2015. En opgørelse for de tre centralt udvalgte 
områder viser, at tilfredsheden er steget signifikant på to af tre udpegede områder. Det drejer sig 
om ”kontakt til familie og venner” samt ”modtagelse”. Der er ikke er sket en signifikant udvikling 
på det tredje område, der omhandler oplevelsen af ”tryghed”.  

 
Mindre tilbagefald 
Kriminalforsorgen skal medvirke til at begrænse kriminaliteten og skabe mere tryghed i 
samfundet. 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. I 
Kriminalforsorgens flerårsaftale for 2013-2016 er der endvidere fokus på at forstærke indsatsen 
over for udvisningsdømte udlændinge. Målet er, at flest muligt afsoner deres straf i hjemlandet, 
og at afsoningstiden bruges til at forberede dem på at vende hjem.  
 
Der er opstillet fem resultatkrav vedrørende mindre tilbagefald, hvoraf to af kravene er opfyldt. 
Målet er således delvist opfyldt. 
 
Resultatkravene vedrørende det videre arbejde med den højest prioriterede indsats i 
afsoningsplanen, afdækning af hvordan samarbejdet omkring udvisningsdømte kan forbedres er 
opfyldte. Resultatkravet vedrørende iværksættelse af eventuelle relevante indsatser til forbedret 
samarbejde vedrørende udvisningsdømte er ikke opfyldt, da to områdekontoret først primo 2016 
vil instruere deres institutioner om de angivne praksisser og procedurer. 
 
Statistik for 1.-3. kvartal 2015 viser, at der er tilbudt MOSAIK i 71,3 % af de sager, hvor klienten 
har høj eller meget høj risiko for recidiv, og der er udarbejdet LS/RNR i 68,7 % af tilsynssagerne. 
Det vurderes ud fra et skøn over 4. kvartal 2015, at billedet for så vidt angår MOSAIK ikke har 
ændret sig i 4. kvartal 2015, mens det for LS/RNR vurderes at være sket en forbedring.  
 
Af tekniske årsager er det ikke muligt at trække statistik for 4. kvartal, da der i 4. kvartal 2015 er 
sket udskiftning af it-system. For både MOSAIK og LS/RNR er der tale om projekter, som fortsat er 
i udviklingsfasen, hvilket også afspejler sig i målopfyldelsen. Resultatkravene vedrørende MOSAIK 
og LS/RNR er begge videreført til Kriminalforsorgens mål- og resultatplan for 2016, hvor den nye 
it-understøttelse er med til at sikre et forbedret datagrundlag.  
 
Der er gradvist sket en forbedring på områderne i løbet af året og sammenholdt med en bedre it-
understøttelse, er det derfor forventningen, at målene nås i 2016.  
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Tværgående mål 
Det er en kerneopgave for Justitsministeriet at sikre, at der skabes et præcist og overskueligt 
beslutningsgrundlag for ministeren, regeringen og Folketinget. Det sker bl.a. gennem 
Justitsministeriets besvarelse af de skriftlige spørgsmål, som Folketinget stiller til 
justitsministeren.  
 
Som opfølgning på regeringens nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi har 
Kriminalforsorgen i tæt samarbejde med de øvrige myndigheder i Justitsministeriets It-fællesskab 
haft øget fokus på informations- og it-sikkerhed i 2015, herunder gennemført initiativer med 
henblik på at sikre fuld implementering af ISO27001.  
 
Der er opstillet ét resultatkrav vedrørende besvarelse af Folketingsspørgsmål og fire resultatkrav 
vedrørende styrket informations- og it-sikkerhed. Alle krav er opfyldt.  
 
 

2.5. Forventninger til det kommende år 
Reorganisering 
I forlængelse af implementeringen af Kriminalforsorgens nye områdestruktur, der er et 
følgeprojekt af flerårsaftalen 2013-2016, blev der med hvidbogen ”Reorganisering i 
Kriminalforsorgen” lagt op til at se på strukturen af Kriminalforsorgens mange forskelligartede 
institutioner. For i højere grad at få ensartede institutioner både i forhold til størrelse og opgaver 
har Kriminalforsorgens Koncernledelse derfor besluttet en ny institutionsstruktur. I den nye 
institutionsstruktur samles ledelsesmæssigt og administrativt de nuværende 80 institutioner, som 
består af både fængsler, arresthuse, KiF-afdelinger og pensioner, til 24 overordnede institutioner. 
Den nye institutionsstruktur træder i kraft den 1. marts 2016.  
 
Som følge af institutionssammenlægningerne lagde hvidbogen også op til, at der for at sikre den 
fulde indfrielse af målet med reorganiseringen skulle implementeres en lederreform med færre 
ledelseslag og færre ledere. Ledelsesstrukturen på institutionerne er på den baggrund blevet 
ændret. Stillingerne er dels blevet besat med nuværende ledere, og der har været opslag, hvilket 
har ført til både interne og eksterne stillingsbesættelser. Parallelt med implementeringen af 
ledelsesstrukturen har Koncernledelsen vedtaget et revideret medarbejder- og ledelsesgrundlag, 
der skal styrke den enkelte leder i dennes ledelsesopgave.  
 
Udlændingesituationen 

Udviklingen i udlændingesituationen har betydet, at Kriminalforsorgen i 2015 måtte ændre 
Statsfængslet i Vridsløselille og fængselsafdelingen Kærshovedgård til henholdsvis en kapacitet til 
frihedsberøvede asylansøgere og et udrejsecenter. Udlændingesituationen forventes også at få 
stor betydning for Kriminalforsorgen i 2016, og det er bl.a. forventningen, at Udrejsecenter 
Sjælsmark udvides til at kunne have op til 700 personer boende.  
 
Afklaring af Kriminalforsorgens økonomi efter 2016 
Den nuværende flerårsaftale for Kriminalforsorgen udløber med udgangen af 2016. Det betyder 
bl.a., at de sidste af de i alt ca. 60 flerårsaftaleprojekter skal afsluttes. Samtidig skal 
Kriminalforsorgens økonomi efter 2016 afklares nærmere, herunder eventuel indgåelse af en ny 
flerårsaftale fra 2017 og i årene frem. Arbejdet med en nærmere afklaring af Kriminalforsorgens 
fremadrettede økonomi og prioriteringer forventes at blive et væsentligt fokusområde i hele 
2016. I den forbindelse forventes bl.a. igangsat et analysearbejde, som skal pege på en række 
konkrete forbedrings- og effektiviseringsmuligheder på Kriminalforsorgens område.  
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I 2016 vil det endvidere blive et væsentligt indsatsområde at forstærke indsatsen mod 
mobiltelefoner i de danske fængsler og arresthuse. I den forbindelse skal der blandt andet 
anvendes en risiko- og analysebaseret tilgang til håndtering af arrestanter, foretages forsøg med 
kropsscannere og gennemføres et eksternt eftersyn af Kriminalforsorgens retningslinjer, praksis 
og procedurer for adgangskontrol og sikringsniveau i de enkelte fængsler og arresthuse.  
 
Initiativer mod radikalisering og ekstremisme 
Som følge af terrorangrebet i København den 14. og 15. februar 2015 er der truffet beslutning om 
implementering af en række initiativer mod radikalisering og ekstremisme i fængsler mv. En del af 
disse initiativer er allerede iværksat i 2015. Iværksættelse af de øvrige initiativer forventes at 
skulle indgå som en del af overvejelserne om Kriminalforsorgens økonomi efter 2016, idet 
initiativerne indebærer udgifter.  
 
Fokus på drift 
Der vil i 2016 som følge af de mange strukturændringer i forbindelse med gennemførelsen af 
Kriminalforsorgens nye områdestruktur og implementeringen af den nye institutions- og 
ledelsesstruktur være fortsat fokus på at sikre driften.  

 
Økonomi 
Kriminalforsorgen forventer, at udgifterne i 2016 vil balancere med budgettet. Nedgangen i 
budgettet 2016, set i forhold til regnskabet for 2015, skyldes ressortændringen i forbindelse med 
oprettelse af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Jf. Kgl. Resolution af 28. juni 2015. 
 
Tabel 5: Forventninger til det kommende år 
Forventninger til det kommende 
år. Regnskab Grundbudget 

  R-år 2015 B-år 2016 

Bevilling og øvrige Indtægter            3.232,4             3.170,8  

Udgifter            3.232,4             3.170,8  

Resultat 0 0 

 

2. Regnskab 
 

3.1. Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er udarbejdet efter de regnskabsprincipper, der anvendes i staten for 
omkostningsbaseret regnskab og bevillinger.  
 
Statens Koncernsystem (SKS) og Navision er anvendt som primære kilder. Der er ingen afvigelser i 
2015 mellem Navision, Statens Koncernsystem samt 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: 
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 Fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med åremålsansættelser.  

 Reetablering af lejemål. 
 

Disse er alene opgjort og medtaget som noter i 2015-regnskabet.  
 

 
3.2. Resultatopgørelse mv. 
3.2.1. Resultatopgørelse 
Kriminalforsorgens resultatopgørelse omfatter hovedkontiene § 11.31.01. Direktoratet for 
Kriminalforsorgen, § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed og § 11.31.04. Det fælles 
europæiske visuminformationssystem.  
 
Kriminalforsorgens ordinære driftsindtægter udgør i 2015 i alt 3.232,4 mio. kr., mens de samlede 
omkostninger udgør 3.232,4 mio. kr. Årets samlede resultat er dermed i balance.  
 
På omkostningssiden er personaleomkostninger den største post med 1.949,7 mio. kr., svarende 
til 60,3 % af de samlede omkostninger. Andre ordinære driftsomkostninger er den næststørste 
post og udgør 944,9 mio. kr., svarende til 29,2 %. 
 
Kriminalforsorgens omkostninger finansieres hovedsageligt af bevilling på finansloven på 3.113,4 
mio. kr. og herudover af indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser m.v. på 131,2 mio. kr., som 
fordeler sig mellem Kriminalforsorgens almindelige virksomhed, It til udlændingesagskæden samt 
Kriminalforsorgens produktionsvirksomhed.  
 
Kriminalforsorgen har i 2015 indgået aftale med Udlændingestyrelsen om drift af Udrejsecenter 
Sjælsmark. I Kriminalforsorgens regnskab indgår således udgifter på 27 mio. kr., som 
modsvarende er afregnet fra Udlændingestyrelsen.  
 
Kriminalforsorgens renteudgifter er i 2015 steget med 17,7 mio. kr. set i forhold til 2014, dette 
som følge af anlægsbyggerierne.   
 
I resultatet indgår tillige et nettoforbrug af reserveret bevilling på 12,2 mio. kr.   
 
Sammenholdt med de fremadrettede udgifter - bl.a. i relation til udlændingesituationen - har 
Kriminalforsorgen hensat midler. Det medfører, at således resultatet for 2015 balancerer.    
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Tabel 6: Resultatopgørelse (mio. kr.) 
RESULTATOPGØRELSE Regnskab 

2014 
Regnskab 

2015 
Budget 2016 

        

Ordinære driftsindtægter 
  

  

Indtægtsført bevilling 
  

  

Bevilling -3.083,5 -3.113,4   

Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -159,6 -148,3   

Reserveret af indeværende års bevillinger 160,5 160,5   

Indtægtsført bevilling i alt -3.082,6 -3.101,2 -3.044,7  

Salg af vare og tjenesteydelser -126,9 -125,2 -126,1  

Tilskud til egen drift -15,8 -6,0   

Gebyrer 0,0 0,0   

Ordinære driftsindtægter i alt -3.225,3 -3.232,4 -3.170,8  

  
  

  

Ordinære driftsomkostninger 
  

  

Ændring i lagre 30,4 23,2 23,4  

Forbrugsomkostninger 0,0 0,0   

Husleje 43,3 48,2 48,5  

Forbrugsomkostninger i alt 43,3 48,2 48,5  

Personaleomkostninger 
  

  

Lønninger 1.796,5 1.800,1   

Andre personaleomkostninger 2,1 5,0   

Pension 236,1 236,4   

Lønrefusion -107,4 -91,8   

Personaleomkostninger i alt 1.927,4 1.949,7 1.930,1  

Af- og nedskrivninger 160,6 167,2 152,2  

Andre ordinære driftsomkostninger 900,7 944,9 916,7  

Ordinære driftsomkostninger i alt 3.062,5 3.133,3 3.070,9  

  
  

  

Resultat af ordinær drift -162,9 -99,1 -99,9  

  
  

  

Andre driftsposter 
  

  

Andre driftsindtægter -64,8 -81,9 -82,5  

Andre driftsomkostninger 41,6 37,5 37,8  

Resultat før finansielle poster -186,1 -143,5 -144,6  

  
  

  

Finansielle poster 
  

  

Finansielle indtægter 0,0 -0,1 0,0  

Finansielle omkostninger 125,9 143,6 144,6  

Resultat før ekstraordinær poster -60,2 0,0 0,0  

  
  

  

Ekstraordinære poster 
  

  

Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0  

Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0  

ÅRETS RESULTAT -60,2 0,0 0,0  
Anm: Budget 2016 er grundbudgettet indlæst i SKS på overordnet niveau - løn, øvrig drift samt indtægter, eksklusiv 
nettoforbrug af reserverede bevillinger. 
  



21 
 

 
3.2.2. Resultatdisponering 
 
Tabel 7: Resultatdisponering (mio. kr.) 
Resultatdisponering     

Disponeret til bortfald  
 

0,0 

Disponeret til udbytteskat 
 

0,0 

Disponeret til overført overskud   0,0 

 
Årets resultat er overført til egenkapitalen. 

 
3.2.3. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringer 

    Periodeafgrænsningsposterne under forpligtelserne er i 2015 0,6 mio. kr.  Kriminalforsorgen har 
siden 2014 fulgt Rigsrevisionens anbefaling om at præcisere og opstramme reglerne på dette 
område. Der har i 2015 ikke været tilbageførsel af ikke-forbrugte hensættelser.  

 

3.3. Balancen 
Kriminalforsorgens samlede balance er i 2015 4.022,9 mio. kr. I løbet af 2015 er der dog sket en 
række forskydninger i Kriminalforsorgens aktiver og passiver.  
 
Kriminalforsorgen anlægsaktiver er i 2015 steget med 396,3 mio. kr., som pr. 31.12.2015 er 
finansieret ved en øget langfristet gæld på 411,7 mio. kr.  
 
Kriminalforsorgen har i 2015 haft ca. 483,3 mio. kr. bundet i likviditet på den uforrentede 
bankkonto (FF5), jf. gældende regelsæt herom. Beløbet er finansieret ved træk på den daglige 
finansieringskonto (FF7), jf. efterfølgende i afsnit 3.5.2. 
 
For så vidt angår hensatte forpligtelser er der en stigning på 60,8 mio. kr., jf. note 6.  
 
Primo 2015 var der samlet set reserveret bevilling på i alt 200,0 mio. kr. Ultimo 2015 var den 
samlede reserverede bevilling på 212,3 mio. kr., jf. note 9. 
 
De øvrige balanceposter har kun udvist ganske små forskydninger, hvilket skyldes, at 
Kriminalforsorgens indtægts- og udgiftsforløb og det afledte ind- og udbetalingsforløb følger et 
kontinuerligt og stabilt mønster over årene.   
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Tabel 8: Balancen (mio. kr.) 
Note Aktiver 2014 2015 Note Passiver  2014 2015 

  Anlægsaktiver 
   

Egenkapital 
 

  

3 Immaterielle anlægsaktiver 
   

Opskrivninger -47,6 -50,4 

  
Færdiggjorte 
udviklingsprojekter 137,3 117,1 

 
Reserveret Egenkapital 0,0 0,0 

  
Erhvervede koncessioner, 
patenter, licenser mv. 25,4 12,4 

 
Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 

  
Udviklingsprojekter under 
opførelse 6,7 9,6 

 
Overført overskud -98,5 -98,5 

  
Immaterielle anlægsaktiver i 
alt 169,4 139,1 

 
Egenkapital i alt -146,1 -148,9 

4 Materielle anlægsaktiver 
     

  

  Grunde, arealer og bygninger 1.939,3 2.215,4 6 Hensatte forpligtelser -6,2 -67,0 

  Infrastruktur 0,0 0,0 
   

  

  Transportmateriel 25,4 27,8 
   

  

  Produktionsanlæg og maskiner 19,0 17,4 
 

Langfristede gældsforpligtelser 
 

  

  Inventar og IT-udstyr 76,1 68,1 
 

FF4 Bygge- og IT-kredit -2.690,3 -3.102,5 

  
Igangværende arbejder for 
egen regning 582,4 737,2 

 
Donationer -23,8 -23,3 

  Materielle anlægsaktiver i alt 2.642,2 3.065,9 
 

Prioritetsgæld 0,0 0,0 

  Finansielle anlægsaktiver i alt 
   

Anden langfristet gæld 0,0 0,0 

  Statsforskrivning 47,6 50,4 
 

Langfristede gældsforpligtelser i alt -2.714,1 -3.125,8 

  Anlægsaktiver i alt 2.859,1 3.255,5 
   

  

  
      

  

  Omsætningsaktiver 
   

Kortfristede gældsforpligtelser 
 

  

  Varebeholdninger 23,7 24,8 
 

Leverandører af varer og 
tjenesteydelser -217,6 -170,4 

  Tilgodehavender 98,1 77,0 
 

Anden kortfristet gæld -8,7 -31,7 

  Periodeafgrænsningsposter 0,3 1,0 
 

Skyldige feriepenge -264,7 -266,4 

  Værdipapirer 0,2 0,1 9 Reserveret bevilling -200,0 -212,3 

  Likvide beholdninger 
   

Igangværende arbejder for 
fremmed regning, forpligtelser 0,0 0,0 

  FF5 Uforrentet konto 545,8 483,3 
 

Periodeafgrænsningsposter, 
forpligtelser 0,0 -0,4 

  FF7 Finansieringskonto 19,8 171,6 
 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt -691,1 -681,1 

  Andre likvider 10,6 9,7 
   

  

  Likvide beholdninger i alt 576,2 664,5 
   

  

  Omsætningsaktiver i alt 698,4 767,4 
 

Gældsforpligtelser i alt -3.405,2 -3.806,9 

  Aktiver i alt 3.557,6 4.022,9   Passiver i alt -3.557,6 -4.022,9 

 

 

3.4. Egenkapitalforklaring 
Årets resultat er overført til egenkapitalen, så Kriminalforsorgens egenkapital ved udgangen af 
2015 er 148,9 mio. kr.  
 
Der blev ved indarbejdelse af § 11.51.10. Digitaliseringsinitiativerne og § 11.51.11. Det fælles 
europæiske visuminformationssystem i forbindelse med ressortændringen i 2014 foretaget en 
teknisk korrektion af statsforskrivningen på 2,8 mio. kr. i henhold til det på finansloven fastsatte. 
Der blev i 2015 foretaget en modsvarende teknisk korrektion.    
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Tabel 9: Egenkapitalforklaring 
EGENKAPITALFORKLARING 

Egenkapital primo (1.000 kr.) 2014 2015 

Regulering egenkapital primo 50,4 47,6 

Ændring i reguleret egenkapital -2,8 2,8 

Reguleret egenkapital ultimo 47,6 50,4 

Overført overskud primo 39,7 98,5 

Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse -1,4 0,0 

Overført fra årets resultat 60,2 0,0 

Overført overskud ultimo 98,5 98,5 

Egenkapital ultimo  146,1 148,9 

 
 

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 
opførelse. 
  
Udnyttelsesgraden af lånerammen er i 2015 70,3 %. Lånerammen forventes dog fuldt udnyttet, 
når byggerierne på Falster og i Nuuk samt etableringen af de 200 nye pladser er tilendebragt. 
 
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme  

  
2015 

mio. kr. 

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 3.181,8 

Låneramme 4.523,3 

Udnyttelsesgrad i pct. 70,3% 
Anm.: I henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport fra november 2015 er beregning 
af udnyttelsesgraden ændret, således at den beregnes på grundlag af summen af anlægsaktiverne, eksklusiv 
donationer, 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 
procedurer 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. 
 
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 2016. Disse omflytninger er opgjort således: 
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Likviditetsoversigt (mio.kr.) 

Immaterielle og materielle anlægsaktiver excl. donationer  3.181,77 

Saldo FF4-konto 3.102,53 

Beløb til overførsel i 2015 79,24 

    
Netto omsætningsaktiver i alt 635,58 

Saldo FF5-konto 483,29 

Beløb til overførsel i 2015 152,29 

 

3.6. Opfølgning på lønsumsloft 
Lønforbruget i 2015 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 110,5 2.158,1 2.268,6 

Lønsumsloft FL + TB/aktstykke  105,6 2.138,0 2.243,6 

Lønforbrug 97,3 1.851,6 1.948,9 

Difference 8,3 286,4 294,7 

Akk. opsparing ultimo 2014 1,8 857,9 859,7 

Akk. opsparing ultimo 2015 10,0 1.144,4 1.154,4 

 
Den akkumulerede opsparing på lønsummen er i 2015 steget med i alt 294,7 mio. kr. til i alt 
1.154,4 mio. kr. Denne stigning modsvares af merudgifter på den øvrige drift på 294,7 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 
Kriminalforsorgen 

Driftsbevilling 
Udgifter 134,3 126,9 

Indtægter 0,0 -1,3 

11.31.03 
Kriminalforsorgen i anstalter 
og frihed 

Driftsbevilling 
Udgifter 3.163,8 3.193,7 

Indtægter -193,1 -214,3 

11.31.04  
Det fælles europæiske 
visuminformationssystem 

Driftsbevilling 
Udgifter 8,4 8,4 

Indtægter 0,0 0,0 

 
Kriminalforsorgens resultat for 2015 blev i forhold til den samlede bevilling et resultat i balance.  
 
I Kriminalforsorgens resultat indgår reservationer med en nettopåvirkning på 12,2 mio. kr. samt 
hensættelser til et nettobeløb på ca. 61 mio. kr.  
 
Årets resultat for § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen blev et mindreforbrug på 8,7 mio. 
kr., hvilket primært kan henføres til at lønforbruget har været 8,3 mio. kr. lavere end bevillingen. 
Dette skyldes hovedsaglig reorganisering af Kriminalforsorgen i henhold til flerårsaftalen, der 
bevirker udflytning af medarbejdere fra direktoratet til fire regionale områdekontorer. Hertil 
kommer en overflytning af huslejeudgift til Kriminalforsorgens Koncern IT under § 11.31.03. 
 
Regnskabet for § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed udviser et samlet merforbrug 
på 8,7 mio. kr., hvilket overordnet set kan henføres til overnævnte forklaringer under § 11.31.01 
Direktoratet for Kriminalforsorgen.  
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Indtægterne var i 2015 i alt på 214,3 mio. kr., hvilket er 21,2 mio. kr. mere end det forudsatte på 
finanslovsbevillingen. 140,5 mio. kr. af indtægterne kom fra den ordinære virksomhed, heraf 
vedrørte 27,0 mio. kr. afregning fra Udlændingestyrelsen vedrørende Udrejsecenter Sjælsmark. 
De øvrige indtægter på 73,8 mio. kr. kommer fra produktionsvirksomheden, som beskæftiger en 
væsentlig andel af de indsatte i landets fængsler og arresthuse med kompetencegivende 
produktionsopgaver. 
 
Årets resultat for § 11.31.04. Det fælles europæiske visuminformationssystem er i balance, hvilket 
var forventet.  
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3. Bilag til årsrapporten 
 
4.1. Noter til resultatopgørelse og balance  
 
Note 1: Årsværk pr. personalekategori*  
I nedenstående oversigter (note 1) indgår kun historiske tal vedrørende Digitaliseringsinitiativer 
fra 2014.  

  2011 2012 2013 2014 2015 Pct. 2015 

Ledelse og administrativt personale 762 762 750 765 761 16,1 % 

Opsynspersonale 2.745 2.750 2.699 2.653 2.596 54,8 % 

Værkmestre 424 420 409 390 374 7,9 % 

Sundhed 161 152 151 135 132 2,8 % 

Forsorg 546 560 548 539 557 11,7 % 

Undervisning 127 135 146 165 157 3,3 % 

Andet 238 247 212 148 163 3,4 % 

Total 5.003 5.026 4.915 4.794 4.741 100,0 % 
*) Der medregnes ikke personer med meget begrænset tilknytning til tjenestestedet, fx timelærere, arresthuslæger mv. 
Tabellen indeholder personaledata for Grønland og Færøerne 

 
Ansættelser af fængselsfunktionærer på prøve 

Antal personer 2011 2012 2013 2014 2015 

Kriminalforsorgen i alt 96 72 82 43 24 

 
Ansatte pr. klient 

Institutioner 

        

2011 2012 2013 2014 2015 

Fængsler 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 

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

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

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

KiF-afdelinger 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 
transportopgaver. 
 

Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder 

Antal dage 

        

2011 2012 2013 2014 2015 

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

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

Kriminalforsorgen, i alt 18,4 17,7 15,6 16,1 17,3 

 
 

Antal timer 2011 2012 2013 2014 2015 

Kriminalforsorgen, i alt 112.371 114.728 100.595 77.155 70.862 
Anm.: Opgørelsen af henstående timer baserer sig på personale i fængsler og arresthuse, herunder rejseholdet i 
Danmark og på Færøerne (ekskl. Grønland). 

 

Som følge af at Kriminalforsorgen har implementeret en række indsatser omkring 
vagtplanlægningen samt det lave belæg er antallet af henstående timer faldet fra 2014 til 2015. 
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Note 2: Ekstraordinære indtægter og omkostninger 
Kriminalforsorgen havde i 2015 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, 
licenser mv. I alt 

 Kostpris  222,4 130,5 353,0 

 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse  0,0 0,0 0,0 

 Tilgang  20,1 0,0 20,1 

 Afgang  -11,8 -0,8 -12,6 

 Kostpris pr. 31.12.2015 230,8 129,7 360,5 

 Akkumulerede afskrivninger  -113,7 -117,3 -230,9 

 Akkumulerede nedskrivninger  0,0 0,0 0,0 

 Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2015 -113,7 -117,3 -230,9 

 Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2015 117,1 12,4 129,5 

 Årets afskrivninger  -28,5 -12,2 -40,7 

 Årets nedskrivninger  0,0 0,0 0,0 

 Årets af- og nedskrivninger  -28,5 -12,2 -40,7 

 Afskrivningsperiode/år  5-8 år 3-4 år   

 
Der er i anlægsoversigterne taget udgangspunkt i registreringer fra anlægskartoteket.  

 

Mio. kr. 

Udviklings-
projekter 

under 
udførelse  

 Primo saldo pr. 1. januar 2015 6,7 

 Tilgang  21,6 

 Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter  -18,6 

 Kostpris pr. 31.12.2015 9,6 
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Tabel 14: Note 4, Materielle anlægsaktiver  

Mio. kr. 
Grunde, arealer 

og bygninger 

 Produktions-
anlæg og 
maskiner 

 
Transportmateriel 

 Inventar og IT-
udstyr   I alt  

 Kostpris  2.273,5 74,1 79,9 290,1 2.717,5 

 Primokorrektioner og flytning 
ml. bogføringskredse  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Tilgang  342,1 2,8 11,9 31,6 388,5 

 Afgang  -0,2 -4,8 -7,2 -20,0 -32,2 

 Kostpris pr. 31.12.2015 2.615,4 72,1 84,5 301,8 3.073,8 

 Akkumulerede afskrivninger  -400,0 -54,7 -56,8 -232,3 -743,8 

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

 Akkumulerede af- og 
nedskrivninger 31.12.2015 -400,0 -54,7 -56,8 -233,6 -745,1 

 Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2015 2.215,4 17,4 27,8 68,1 2.328,7 

 Årets afskrivninger  -65,8 0,4 -2,3 -19,6 -87,3 

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

 Årets af- og nedskrivninger  -65,8 0,4 -2,3 -19,6 -87,3 
Anm.: Årets samlede afskrivninger, jf. note 3 og 4, er i alt 128,0 mio. kr. I henhold til de udgiftsførte afskrivninger på 
resultatopgørelsen (tabel 6) på 167,2 mio. kr. er der en forskel på 39,2 mio. kr., som vedrører bruttoeffekten i 
forbindelse med afgange (40,3 mio. kr.) samt neutralisering af donationer (-1,1 mio. kr.).   

 
 

Mio. kr. 

Igangværende arbejder for egen 
regning  

 Primo saldo pr. 1. januar 2015   582,4 

 Tilgang    494,5 

 Overført til færdige materielle anlægsaktiver    -339,7 

 Kostpris pr. 31.12.2015   737,2 

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

    Mio. kr. 

Varelager primo 2015 
 

23,67 

Årets varekøb 
 

24,31 

Årets vareforbrug   23,21 

Varelager ultimo 2014   24,77 

 
 
Note 6: Hensatte forpligtelser 

  
Ultimo 

2014 
Udgiftsført 

2015 
Ultimo 

2015 

Tab på tilgodehavender 0,79 -0,58 0,21 

Verserende erstatningssager 0,00 13,82 13,82 

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

Hensættelse § 17 Feriepenge og udlændinge/telte 0,00 39,00 39,00 

Lønforhandlinger 1,16 4,34 5,50 

Olieudslip på Østjylland 5,00 2,60 7,60 

Hensættelser i alt 6,95 60,02 66,97 
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Henset til forsigtighedsprincippet er der hensat til imødegåelse af tab på debitorer med 0,21 mio. 
kr.  Hensættelsen er sket efter en konkret gennemgang og vurdering af alle forfaldne beløb ældre 
end tre måneder.    
 
Der er efter en konkret gennemgang hensat til en række verserende erstatningskrav med i alt 
13,82 mio. kr.  Hensættelserne er foretaget ud fra forsigtighedsprincippet.  
 

Der er hensat til søgsmål vedr. krav begrundet i den tidligere § 17 i statens Ferieaftale. Domme 

afsiges februar 2016.  

 

Herudover er der i relation til udlændingesituationen hensat midler til udgifter i 2016  
 
Tre enheder under Kriminalforsorgen har ikke tilendebragt lønforhandlingerne for 2015 og 
effektueret udbetalingen. Der hensættes derfor 5,5 mio. kr.  
 
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 hensat 
yderligere 3,3 mio. kr.  
 
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. 
 
Størrelsesmæssigt kan den opbyggede forpligtelse vedrørende istandsættelse af lejemål ved 
fraflytning opgøres til ca. 0,2 mio. kr. i 2015, og den samlede forpligtelse vil maksimalt andrage ca. 
7,2 mio. kr. Beløbet er dermed mindre væsentligt og alene medtaget som en note. 
 
For så vidt angår fratrædelsesgodtgørelse til åremålsansatte foretages der ikke hensættelse, idet 
kun 0,2 % af medarbejderne er åremålsansatte, og beløbet derfor er af ringe størrelse.  

 
Note 7: Skyldige feriepenge og henstående timer 

Mio. kr. Ultimo 2014 Udgiftsført 2015 Hensat ultimo 2015 

Feriepengeforpligtelser  264,74 1,63 266,36 

Henstående timer 23,00 3,97 26,97 

Hensættelser i alt                  287,74  5,59                          293,33  
*) Henstående timer er optaget på balancen (tabel 8) under kortfristede tilgodehavender.   

 
I 2015 er feriepengeforpligtelserne opgjort i henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning af 
september 2012 om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser, model 1, tilpasset 
Kriminalforsorgen. 
 
For så vidt angår henstående timer er disse i 2015-regnskabet optaget til en 
gennemsnitsstandardpris pr. institution. Henstående timer er fra 2015 opgjort for alle 
institutionstyper grundet reorganiseringen og institutionssammenlægningerne.   
 
Som følge af Kriminalforsorgens indsats vedrørende vagtplanlægningen, fokus på ferieafholdelse 
samt det lavere belæg er såvel hensættelse til henstående timer og feriepengeforpligtelse faldet 
fra 2014 til 2015. 
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Note 8: Eventualforpligtelser 
( Mio. kr.) Primo 2015 Ultimo 2015 

Eventualforpligtelser vedr. lejemål 16,2 12,4 

 
Den gennemsnitlige opsigelsesperiode for Kriminalforsorgens lejemål er faldet i forhold til 2014.  

 
Note 9: Reservationer 
Kriminalforsorgen har reserveret bevilling til en række projekter under hovedkonto § 11.31.03. 
Kriminalforsorgen i anstalter og frihed og § 11.31.04. Det fælles europæiske 
visuminformationssystem. Der er ingen reservationer under hovedkonto § 11.31.01. Direktoratet 
for Kriminalforsorgen. 
 
Primo 2015 var der samlet set på hele Kriminalforsorgens område reserveret bevilling på i alt 
200,0 mio. kr. Ultimo 2015 var reserverede bevillinger på 212,3 mio. kr., dvs. at nettotilgangen var 
ca. 12,3 mio. kr.  
 
Reservationer på hovedkonto § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed og § 11.31.04. 
Det fælles europæiske visuminformationssystem 

Mio. kr. 
Reserveret 

år 
Reservation, 

primo 
Årets 

bevilling 
Forbrug i 

året 
Reservation, 

ultimo 
 Satspuljemidler  

     Styrket behandling i fængslerne  2007 20,6 62,5 59,2 23,9 
 Behandlingsgaranti for stofmisbrugere  2007 10,4 33,1 34,1 9,4 
 Ungeafdeling  2007 4,2 5,9 6,1 4,0 
 Voldsforebyggende behandling  

af voldsdømte  
 

2007 7,6 4,2 3,6 8,2 
 Alkoholbehandlingsgaranti  2008 0,1 7,3 7,4 0,0 
 Screening for psykisk sygdom  2008 11,2 2,4 3,1 10,5 
 Tiltag overfor unge  2010 72,7 68,7 56,8 84,6 
 Opkvalificering af behandlingsgaranti 2015 0,0 2,6 2,3 0,3 
 Reserveret satspuljemidler i alt  126,8 186,7 172,6 140,9 
 

       a)  Digitaliseringshandlingsplan  

     It-udviklingsprojekter  2014 40,6 
 

40,6 39,3 
 b)  Digital understøttelse af krav i ny 

lovgivning, EU-forordning m.v. 
 

     Visum-kodeks 2010 12,7 
 

1,2 11,5 
 c)  Udvikling af 

visuminformationssystem 
 

     Vis - reservation 2008 15,3 
 

5,9 17,9 
 d) Drift af visuminformationssystem  

     VIS drift - reservation 4 2011 4,6 
 

1,9 2,7 
 Reserveret a-d  73,2 0,0 49,6 71,4 
 

 

 

     Reservationer i alt    200,0 186,7 222,2 212,3   

 
 
 
Ud af de samlede reservationer var der på satspuljeområdet primo 2015 reservationer på 126,8 
mio. kr. Sammen med en bevilling på 186,7 mio. kr. til videreførelse af igangværende opgaver 
samt etablering af enkelte nye projekter var det samlede rådighedsbeløb på satspuljeområdet i alt 
313,5 mio. kr.  
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På Digitaliseringsinitiativers område (punkt a-d jf.) udgjorde reservationerne primo 2015, 73,2 
mio. kr. Sammen med årets driftsbevilling på 59,1 mio. kr. var det samlede rådighedsbeløb på 
underkontiene på 132,3 mio. kr.  
 

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

Igangværende anlægsprojekter Byggestart 
Forventet 

afsluttet 
Årets 

udgift 
Akkumulerede 

udgifter i alt 
Forventet 

totaludgift 

Nyt fængsel på Falster 2009 2016 333,8 528,2      1.007,7  

Ny anstalt i Nuuk 2010 2018 37,2 68,8         411,7  
*) Forventede totaludgifter er anført i årets priser (byggestart). 

 
I henhold til finansloven forventes anlægsbyggeriet på Falster at være afsluttet i 2016. Projektet 
er blevet forsinket, da licitationen gennemført i foråret 2013 viste, at priserne for etableringen af 
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. 


