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1. Påtegning af det samlede regnskab
Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen.

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 og § 11.31.05. Bøder.

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

Thorkild Fogde
Direktør

Barbara Bertelsen
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 afsoning 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
for afviste asylansøgere.
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. Det indgår i den nye flerårsaftale for 2018-2021, at
der i de kommende år skal arbejdes videre med kriminalforsorgens kultur, vision og strategiske
pejlemærker.
Kriminalforsorgens vision og strategi for 2017
Kriminalforsorgen udarbejdede en vision og strategi for flerårsaftaleperioden 2013-2016. Strategien blev herefter udvidet til også at omfatte 2017.
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 blev der udarbejdet fem strategiske temaer, som var fokuspunkter for flerårsaftaleperioden 2013-2016 samt 2017: Tæt samarbejde med omverdenen, fleksibel kapacitet, effektiv opgavevaretagelse, sikkerhed og ordentlighed for den enkelte samt mindre tilbagefald. De strategiske
temaer har ligeledes dannet udgangspunkt for kriminalforsorgens mål- og resultatplaner for perioden.
Kriminalforsorgen er optaget på finansloven med driftsbevillinger for henholdsvis § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen og § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed, hvor §
11.31.03. er den virksomhedsbærende konto. Kriminalforsorgen har herudover § 11.31.05. Bøder,
som er en administreret ordning med bevillingstypen ”anden bevilling”. Regnskabstal for §11.31.05.
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Bøder er i årsrapporten kun medtaget under tabel 2. Virksomhedens hovedkonti og tabel 12. Bevillingsregnskab.

2.2. Ledelsesberetning
2.2.1. Årets faglige resultater
Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse havde i 2017 en gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse på
95,5 pct., hvilket er på ca. samme niveau som i 2016. Kapacitetsudnyttelsen skal ses i sammenhæng
med, at der ved udgangen af 2017 var ca. 300 inaktive pladser, som primært kan henføres til et
faldende belæg. Den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse på pensionerne var i 2017 på 94,2 pct. I
gennemsnit pr. dag har 288 personer afsonet en dom på egen bopæl med fodlænke i 2017, og 8.056
personer var pr. 31. december 2017 underlagt tilsyn af kriminalforsorgen. Der har derudover tilgået
4.355 samfundstjenestedomme i 2017.
Den 30. oktober 2017 åbnede Storstrøm Fængsel, som er et moderne lukket fængsel med 250 pladser. Fængslet tages i brug etapevis, og den første afdeling, som er taget i brug, er behandlingsafdelingen.
Kriminalforsorgens seneste flerårsaftale udløb ved udgangen af 2016, og der blev ikke indgået en
ny flerårsaftale for 2017. Aktiviteter fra den afsluttede flerårsaftale blev derfor videreført på finansloven for 2017.
Enkelte uafsluttede projekter fra flerårsaftalen 2013-2016 fortsatte ind i 2017. Det drejede sig bl.a.
om projektet vedrørende etablering af en databank, som har til formål at forbedre datagrundlaget
for kriminalforsorgens resocialiserende beskæftigelsesaktiviteter. Implementeringen af projektet
blev afsluttet i slutningen af 2017, og data tilgår nu databanken. Projektet vedrørende etablering
af 200 nye pladser fortsatte ligeledes ind i 2017, hvor de sidste 30 pladser blev færdiggjort ved
ombygning af den tidligere retspsykiatriske anstalt ”Sikringen”. Ombygningen blev afsluttet ved
årsskiftet 2017/2018, og pladserne forventes at blive taget i brug medio 2018. Den nye institution
har fået navnet Nykøbing Fængsel. Der blev i perioden 2013-2017 gennemført en lang række sektioneringsprojekter vedrørende bl.a. belægsafdelinger og gårdtursarealer. Det sidste sektioneringsprojekt fra denne flerårsaftaleperiode vedrører Køge Arrest, hvor projektet først forventes afsluttet
i andet halvår 2018. Forsinkelsen skyldes hovedsageligt udfordringer vedrørende opnåelse af nødvendige tilladelser.
Kriminalforsorgen har de seneste år haft store udfordringer i forhold til højt sygefravær blandt medarbejderne, hvilket blev forværret efter flere episoder med overfald på fængselsbetjente uden for
tjeneste i 2015 og 2016. Det var en del af flerårsaftalen 2013-2016, at sygefraværet i 2016 skulle
være nedbragt til 13,0 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Dette blev dog ikke realiseret. Fokus på
nedbringelse af sygefraværet blev fastholdt i 2017, hvor der blev iværksat en række initiativer bl.a.
med henblik på at understøtte en tidlig indsats, indførelse af nye tekniske værktøjer til monitorering
af sygefraværsmønstre samt central controlling af udviklingen på koncernledelsesniveau. På trods
af de mange iværksatte tiltag var det gennemsnitlige sygefravær i kriminalforsorgen i 2017 på 22,3
dage pr. medarbejder. Fokus på nedbringelse af sygefraværet fortsætter og indgår som et selvstændigt projekt i kriminalforsorgens flerårsaftale for 2018-2021.
Kriminalforsorgen har ligeledes i mange år haft fokus på nedbringelse af episoder med vold og trusler mod ansatte. En taskforce nedsat af justitsministeren i februar 2017 afgav i april 2017 en indstilling med 17 anbefalinger til nedbringelse af antallet af episoder med vold og trusler mod ansatte.
En række af de 17 anbefalinger blev implementeret inden udgangen af 2017. Det drejer sig bl.a. om
skærpede disciplinærstraffe for upassende adfærd og sprogbrug samt tilvejebringelse af relevante
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informationer omkring adgangs- og parkeringsforhold mv. ved transport af indsatte. Andre projekter er fortsat i gang. Det gælder f.eks. projektet om pilotforsøg med bodycams, hvor pilotprojektet
forventes afsluttet den 15. marts 2018. Herefter skal projektet evalueres, før der kan tages stilling
til eventuel udbredelse. Andre tiltag er igangsat i regi af kriminalforsorgens flerårsaftale for 20182021. Dette gælder f.eks. tiltaget vedrørende styrket kollegial og ledelsesmæssig opfølgning efter
voldsepisoder.
Den samlede målopfyldelse af kriminalforsorgens mål- og resultatplan er opgjort til 69,5 pct., hvilket navnlig skyldes udviklingen i vold, trusler og sygefravær og dermed ikke vurderes at være helt
tilfredsstillende. Der er i årets anden halvdel iværksat en række nye initiativer på de nævnte områder. Flere øvrige målkrav er procentuelt meget tæt på målopfyldelse. Der redegøres nærmere for
kriminalforsorgens opfyldelse af mål- og resultatplanen i afsnit 2.4.
Der blev den 28. november 2017 indgået en ny flerårsaftale om kriminalforsorgens økonomi for
perioden 2018-2021 mellem regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Den nye
aftale sætter særligt fokus på at styrke sikkerheden og trygheden for de ansatte i fængslerne, herunder ved en styrket indsats mod banderne.

2.2.2. Årets økonomiske resultater
Kriminalforsorgens regnskabsresultat for 2017 viser i forhold til finanslovsbevillingen et mindreforbrug på 38,4 mio. kr. Dette mindreforbrug fremkommer efter, at der er overført 40 mio. kr. til
Justitsministeriets koncern på tillægsbevillingsloven for 2017 (§11.11.79. Reserver og budgetregulering med henblik på videre udmøntning). Mindreforbruget skyldes fortrinsvis midlertidig inaktivering af pladser som følge af et lavt belæg end oprindelig forventet, som dog har været stigende
fra omkring 3. kvartal 2017.
Desuden indgår et mindreforbrug på satspuljeområdet på 22,5 mio. kr. Kriminalforsorgen har godt
100 satspuljefinansierede projekter af forskellig størrelse og varighed, primært vedrørende uddannelse og behandling (f.eks. afvænning for narkotikamisbrug). Nogle projekter har karakter af varige
tilbud, mens andre er kortvarige projekter. Mindreforbruget på satspuljeområdet skyldes bl.a. et
lavere belæg end oprindelig forventet og en deraf følgende mindre søgning til f.eks. afvænningsforløb. Desuden er en række af de strafstærpelser, der er givet bevilling til, slået langsommere
igennem end forudsat. De 33,5 mio. kr. til Bandepakke III, der blev tildelt efter tillægsbevillingsloven
for 2017, er således ikke fuldt ud anvendt. Hertil kommer 4,1 mio. kr. fra udmøntning af reserven
til anti-radikaliseringsinitiativer, som er under udmøntning, men ligeledes ikke er blevet fuldt ud
anvendt i 2017.

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal
Hovedtal
(mio. kr.)
Resultatopgørelse
Ordinære driftsindtægter i alt
Ordinære driftsomkostninger i alt
Resultat af ordinær drift
Resultat før finansielle poster
Årets resultat*
Balance
Anlægsaktiver eksklusiv statsforskrivninger

2016

2017

2018

-3.043,5
2.970,7
-72,8
-139,4
23,1

-3.221,4
3.080,9
-140,5
-223,1
-38,4

-3.538,7
3.339,9
-198,8
198,8
0,0

3.614,0

3.952,4

4.000,0

6

Omsætningsaktiver ekskl. likvider**
Egenkapital
Langfristede forpligtelser
Kortfristede forpligtelser **

187,5
-268,1
-3.544,6
-538,3

175,2
-306,5
-3.908,8
-557,9

175,2
-306,5
4.000,0
-557,9

Finansielle nøgletal
Udnyttelsesgrad af lånerammen ***

80,7%

89,0%

91,6%

96,1

94,8

93,2

4.633
417

4.451
437

4.804
452

Bevillingsandel

Personaleoplysninger
Antal årsværk ****
Årsværkspris i t. kr.

Anm.: 2018-tal for resultatopgørelsen og årsværk er grundbudgettet indlæst i SKS på overordnet niveau: løn, øvrig drift samt indtægter. Øvrige tal for 2018 er baseret på regnskabsmæssige skøn.
*) Der henvises til afsnit 2.1 (side 4) vedrørende konto §11.31.05. Bøder, hvor det fremgår, at beløb vedrørende denne konto kun
er medtaget under tabel 2. Virksomhedens hovedkonto og tabel 12. Bevillingsregnskab. Indtægter forbundet med bøder indgår
således ikke i årets resultat, hvorfor resultatet afviger fra opgørelsen i kriminalforsorgens udgiftsopfølgning for 4. kvartal 2017.
**) Balancen er foretaget med SKS som kilde, idet der dog er foretaget flytninger mellem omsætningsaktiver ekskl. likvider og
kortfristede forpligtelser, jf. vejledning til årsrapport 2017. Omsætningsaktiver ekskl. likvider og kortfristede forpligtelser er som
følge af dette korrigeret med henholdsvis 79,1 og -79,1 mio. kr.
***) 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 et mindreforbrug på 38,4 mio. kr., der bevirker, at kriminalforsorgens egenkapital ultimo
2017 er 306,5 mio. kr. Ud af mindreforbruget på 38,4 mio. kr. udgør mindreforbruget på satspuljeprojekter
22,5 mio. kr., jf. afsnit ovenfor.
Bevillingsandelen udgør i alle tre år ca. 93-96 pct. af de samlede ordinære indtægter. Det er således ca. 47 pct. af kriminalforsorgens finansieringsgrundlag, som stammer fra indtægter ved salg af ydelser mv.
Den gennemsnitlige årsværkspris er steget i forhold til 2016, 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 (Storstrøm Fængsel) og opførelsen af en ny anstalt i Nuuk i Grønland. Storstrøm Fængsel er
indviet, og den nye anstalt i Nuuk i Grønland er fortsat under opførelse, jf. afsnit 4.5.
Udnyttelsesgrad af lånerammen er i 2017 89,0 pct. mod forventet 90,7 pct. Der forventes et større træk på
lånerammen, når byggeriet i Nuuk er tilendebragt.
Tabel 2 Virksomhedens hovedkonti
(Mio. kr.) Bevilling (FL + Regnskab
TB)
Drift:
Udgifter
11.31.01 Direktoratet for Krimi- Indtægter
nalforsorgen
11.31.03 Kriminalforsorgen i
anstalter og frihed
Udgifter

Overført overskud ultimo

3.207,2
-152,6

3.269,6
-253,4

256,1

0,0

0,0

0,0
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Administrerede ordninger
m.v.:
11.31.05 Bøder

Indtægter

-0,1

-0,2

For driftsbevillingerne udgør det overførte overskud 256,1 mio. kr. Fordelingen mellem hovedkontiene
fremgår af afsnit 3.7. Bevillingsregnskabet.

2.3. Kerneopgaver og ressourcer
2.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt
Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver
Indtægtsført bevilling, inklu- Øvrige
siv TB
indtæg- OmkostOpgave § 11.31
2017
ter
ninger

Andel af årets
overskud

Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration

500,7

54,8

555,5

0,0

Administration af straffuldbyrdelse

128,7

4,7

118,9

14,4

15,2

0,7

15,8

0,0

Administration af produktionsvirksomhed

1,7

0,0

1,7

0,0

Byggeadministration

3,7

0,0

3,7

0,0

Kontrol og sikkerhed

1.391,6

72,0

1.461,6

2,0

Støtte og motivation

854,0

105,3

940,8

18,5

Fritid, sundhed mv.

159,1

15,9

171,5

3,5

3.054,6

253,4

3.269,6

38,4

Administration af fængsler og arresthuse mv.
og Kriminalforsorgen i Frihed

I alt

2.3.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger
Det fremgår af tabel 3, at der for de administrative aktiviteter i kriminalforsorgen, herunder administration af straffuldbyrdelse, kontrol og sikkerhed samt fritid, sundhed mv., har været et mindreforbrug i 2017 i forhold til det indtægtsførte bevillingsniveau. Mindreforbruget er på 38,4 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes som tidligere nævnt fortrinsvis midlertidig inaktivering af pladser som
følge af det lave belæg samt uforbrugte satspuljefinansierede aktiviteter. Desuden er en række af
de strafskærpelser mv., der er givet bevilling til, slået langsommere igennem end forudsat. Det gælder f.eks. indfasningen af Bandepakke III samt anti-radikaliseringsinitiativer.
Kriminalforsorgen vil i 2018 fortsætte det igangværende arbejde med at 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.
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Kriminalforsorgen vil også arbejde videre med at forny og forbedre sin overordnede model for økonomi-, kapacitets- og personalestyring, således at styringen fremover i endnu højere grad understøtter den nye organisations- og ledelsesstruktur, som blev indført i 2015 samt sikre størst mulig
sammenhæng og transparens i ressourceanvendelsen på tværs af hele kriminalforsorgens område.

2.4. Målrapportering
Kriminalforsorgens væsentligste mål for 2017 er fastlagt i kriminalforsorgens mål- og resultatplan
for 2017, som er indgået mellem kriminalforsorgen og Justitsministeriets departement. Mål- og resultatplanen for 2017 tager bl.a. udgangspunkt i kriminalforsorgens strategi for 2017.

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

Opnåede resultater

Målopfyldelse

Én samlet koncern (vægt: 10 pct.)
Mål 1: Styrkelse af koncernfælles samarbejde (vægt: 10 pct.)

Opfyldt

Resultatkrav 1.1.: Kriminalforsorgens
topledelse agerer som en del af
Justitsministeriets samlede
koncernledelse og skal understøtte
koncernfælles målsætninger. I
forlængelse heraf skal
kriminalforsorgen bidrage aktivt i
relevante projekter, herunder den
tværgående analyse af
straffesagskæden.
(Vægt: 5 pct.)

Opfyldt

Resultatkrav 1.2.: Kriminalforsorgen
skal afgive bidrag til Justitsministeriet
inden for høringsfristen i 90 pct. af alle
høringer over folketingsspørgsmål (alm.
del) stillet efter 1. januar 2017.
(Vægt: 5 pct.)

Kriminalforsorgen deltager bl.a. aktivt i Toplederforum og den permanente styregruppe under Toplederforum. Kriminalforsorgen deltager desuden i arbejdet vedrørende den tværgående analyse af
straffesagskæden, Forum for ledelsesinformation og data (Fold)
samt andre relevante fora.

I 2017 er 127 ud af 139 Folketingsspørgsmål besvaret rettidigt over
for departementet, hvilket svarer til 91,4 pct. Tallene omfatter
spørgsmål, som er stillet fra 1. januar 2017 til og med 31. december
2017, og hvor svarfristen er inden 31. december 2017 samt spørgsmål stillet i december 2016, hvor svarfristen ligger inden for første
kvartal 2017.

Opfyldt

Forberedelse og indgåelse af aftale for kriminalforsorgens arbejde og økonomi fra 2018 (vægt: 10 pct.)
Mål 2: Sikre et solidt fundament for kriminalforsorgens arbejde og økonomi fra 2018 (vægt: 10 pct.)
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Opfyldt

Resultatkrav 2.1.: Kriminalforsorgen
skal i 2017 have fastlagt rammerne for
en implementeringsorganisation, som
bl.a. skal sikre, at en politisk aftale om
kriminalforsorgens arbejde og økonomi
fra 2018 implementeres, herunder at
det forudsatte effektiviseringsprovenu
realiseres.
(Vægt: 10 pct.)

Der er etableret et udviklingssekretariat i direktoratet, hvis primære opgave er at sikre udvikling og implementering af de projekter, herunder effektiviseringer som er fastlagt i den politiske aftale
om kriminalforsorgens arbejde og økonomi fra 2018.
Udviklingssekretariatet består pt. af i alt ni medarbejdere, inklusiv
chefen for Udviklingssekretariatet, som er en del af direktoratets
direktion og indgår i kriminalforsorgens koncernledelse. Udviklingssekretariatet har bl.a. etableret en governancemodel for organisering og implementering af kriminalforsorgens udviklingsportefølje.

Opfyldt

Der er desuden indført månedlig koncerncontrolling på alle væsentlige driftsparametre og centrale KPI´er samt taget skridt til en
fornyelse af kriminalforsorgens overordnede økonomi-, kapacitetsog personalestyringsmodel.

Tæt samarbejde med omverdenen (vægt: 10 pct.)
Mål 3: Styrke indsatsen mod udvisningsdømte kriminelle udlændinge (vægt: 10 pct.)

Opfyldt

Resultatkrav 3.1.: 80 pct. af afgørelserne om prøveløsladelse af udvisningsdømte skal være truffet senest 4 uger
før halvtidsdatoen for afsonere, der ved
iværksættelsen har en resterende opholdstid på 4 måneder eller mere.
(Vægt: 5 pct.)

Opfyldt

Der blev i perioden januar 2017 til og med december 2017 truffet
afgørelse senest fire uger før halvtidsdatoen i 84,5 pct. af sagerne
vedrørende prøveløsladelse af udvisningsdømte.

Resultatkrav 3.2.: 75 pct. af sager vedrørende udvisningsdømte udlændinge,
Justitsministeriets departement udarbejder løbende en statistik
hvor der kan blive tale om overførsel til
vedrørende fristoverholdelsen. Opgørelsen viser, at målopfyldelafsoning i eget hjemland, skal forelægsen var 90,5 pct. for hele 2017.
ges Justitsministeriet senest 15 dage fra
straffens iværksættelse.
(Vægt: 5 pct.)

Opfyldt

Fleksibel kapacitet (vægt: 13 pct.)
Mål 4: Ingen venterkø og hurtig iværksættelsestid (vægt: 13 pct.)

Opfyldt

Resultatkrav 4.1.: Der er ikke oparbejdet venterkø til afsoning i fængsler i
2017.
(Vægt:5 pct.)

Der har for hele 2017 været en gennemsnitlig venterkø på 0,2 personer, hvilket er under den fastsatte ”bagatelgrænse” på 8 personer.

Opfyldt

Resultatkrav 4.2.: Der er ikke oparbejdet venterkø til afsoning med fodlænke i Der har for hele 2017 været en gennemsnitlig venterkø på 1,1 personer til afsoning i fodlænke, hvilket er under den fastsatte ”baga2017.
telgrænse” på 8 personer.
(Vægt: 5 pct.)

Opfyldt

Resultatkrav 4.3.: Iværksættelsestiden
for fængselsdømte, der fra fri fod bliver
indsat i fængsler og arresthuse, er over
året gennemsnitlig 1,8 måneder eller
derunder i 2017.
(Væg: 3 pct.)

Opfyldt

Den gennemsnitlige iværksættelsestid for 2017 var på 1,4 måned.

Effektiv opgavevaretagelse (vægt: 10 pct.)
Mål 5: Nedbringelse af sygefravær (vægt: 5 pct.)

Ikke opfyldt
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Resultatkrav 5.1.: Kriminalforsorgens sygefravær er nedbragt med minimum 5
pct. i forhold til 2016.
(Vægt: 5 pct.)

Det gennemsnitlige sygefravær i 2016 var på 20,1 dage pr. fuldtidsstilling. Det samlede sygefravær i 2017 var på gennemsnitligt
22,3 dage pr. fuldtidsstilling, hvilket svarer til en stigning på 2,2
dage eller 10,9 pct.

Ikke opfyldt

Mål 6: Styrket it-udvikling og drift (vægt: 5 pct.)

Opfyldt

Resultatkrav 6.1.: Proof of concept for
tjenestetidssystemet er godkendt i 2.
Proof of concept for det nye tjenestetidssystem blev godkendt den
kvartal 2017 og pilotdrift af systemet er
30. juni 2017. Pilotdrift af systemet på to enheder i kriminalforsorpåbegyndt på to afdelinger i kriminalforgens institutioner blev påbegyndt i oktober måned 2017.
sorgens institutioner inden udgangen af
2017.
(Vægt: 2,5 pct.)

Opfyldt

Resultatkrav 6.2.: Kriminalforsorgen skal
inden udgangen af 2017 have impleIntune blev sat i drift hos alle relevante JIF-kunder i september
menteret og idriftsat en ny løsning base2017.
ret på Microsofts ”Intune” til kalenderog mailsynkronisering på mobildevices
hos alle relevante JIF-kunder.
(Vægt 2,5 pct.)

Opfyldt

Sikkerhed og ordentlighed for den enkelte
Mål 7: Niveauet for vold og/eller trusler mod ansatte reduceres (vægt: 10 pct.)

Resultatkrav 7.1.: Niveauet for vold
og/eller trusler mod ansatte er reduceret med 7 pct. i forhold til 2. halvår af
1
2016.
(Vægt: 5 pct.)

Resultatkrav 7.2.: Der er i 90 pct. af sagerne sket rettidige indberetninger af
episoder vedrørende vold og/eller trusler senest den 10. i den efterfølgende
måned.
(Vægt: 5 pct.)

Der var i andet halvår af 2016 registreret 345 episoder vedrørende
vold og/eller trusler mod ansatte, hvilket svarer til 690 episoder
omregnet til helårstal. Der er i 2017 foreløbigt registreret 675 episoder vedrørende vold og/eller trusler mod kriminalforsorgens ansatte. Dette tal dækker både episoder i og uden for institutionerne. Dette er 15 episoder færre end det beregnede helårstal for
2016 svarende til et fald på 2,2 pct. Det skal bemærkes, at der kan
forekomme efterregistreringer frem til april 2018.
Der er i 2017 foreløbigt registreret rettidig indberetning i 89,5 pct.
af episoder vedrørende vold og/eller trusler mod kriminalforsorgens ansatte2.

Ikke opfyldt

Ikke opfyldt

Ikke opfyldt

Det skal bemærkes, at der kan forekomme efterregistreringer frem
til april 2018.

Mål 8: Forhindre ulovlig kommunikation i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse (vægt: 12 pct.)

Delvist opfyldt

Resultatkrav 8.1.: Kriminalforsorgen har
som led i indsatsen mod indsmugling af
mobiltelefoner installeret
millimeterbølgescannere inden
udgangen af 2017 i følgende fængsler og
arresthuse: Enner Mark Fængsel, Nyborg
Fængsel, Vestre Fængsel, Randers
Arrest, Aarhus Arrest, Helsingør Arrest
og Køge Arrest.
(Vægt: 8 pct.)

Ikke opfyldt

Der er foretaget installering af millimeterbølgescannere (MMB
scanner) i Enner Mark Fængsel, Nyborg Fængsel, Vestre Fængsel,
Randers Arrest, Aarhus Arrest og Helsingør Arrest. Ligeledes er der
installeret MMB scanner til Storstrøm Fængsel.
Det har været vanskeligt at få adgang til kommunens tegningsmateriale og opnå byggetilladelse til ombygningen af Køge Arrest.
Sidstnævnte er således blevet forsinket. MMB scanner til Køge Arrest forventes leveret og installeret juli måned 2018.

1

Niveauet for hele 2016 estimeres på baggrund af 2. halvår 2016, således at niveauet for 2. halvår 2016 fordobles. I
2017 skal dette niveau reduceres med 7 pct.
2 Data er opgjort pr. 6. marts 2018.
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Resultatkrav 8.2.: Kriminalforsorgen udarbejder i 1. halvår 2017 en metode for
opgørelse af udførte cellevisitationer i
overensstemmelse med standard for visitationer for sikkerhedskategori 1 og 2,
hvorefter data indarbejdes i kriminalforsorgens løbende ledelsesinformation i 2.
halvår af 2017.
(Vægt: 4 pct.)

Der er i 1.halvår 2017 udarbejdet en opgørelse over udførte cellevisitationer baseret på gældende visitationsstandarder.
Data vedrørende cellevisitationer har fra efteråret 2017 været indarbejdet i den løbende ledelsesinformation, der forelægges Koncernledelsen.

Mål 9: Forhindre radikalisering (vægt: 10 pct.)

Resultatkrav 9.1.: Kriminalforsorgen sikrer, at de initiativer, der fremgår af den
nationale handlingsplan om forebyggelse
og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering gennemføres i overensstemmelse med den implementeringsplan,
som løbende drøftes mellem kriminalforsorgen og departementet.
(Vægt 10 pct.)

Opfyldt

Opfyldt

Der er i juli måned 2017 indgået aftale om udmøntning af de dele
af den nationale handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af
ekstremisme og radikalisering, der krævede særskilt finansiering.
Kriminalforsorgen har således fået bevilget 4,2 mio. kr. i 2017, 5,2
mio. kr. i 2018, 7,2 mio. kr. i 2019 og 7,3 mio. kr. i 2020 til at iværksætte de initiativer, der har afventet enighed om udmøntningen af
finansloven for 2017. Der er aftalt implementeringsplan med departementet både for så vidt angår de initiativer, der har afventet særskilt finansiering, samt de øvrige initiativer i den nationale handlingsplan, der henhører under kriminalforsorgen.

Opfyldt

Mindre tilbagefald
Mål 10: De resocialiserende indsatser målrettes klienternes risici og behov og klienterne gives de bedste forudsætninger for et liv uden kriminalitet (vægt: 15 pct.)
Resultatkrav 10.1.: Som led i modtagelsesproceduren i fængslerne skal der for
mindst 80 pct.af afsonerne, som falder
inden for målgruppen, være taget stilling til risiko- og behovsniveau gennem
anvendelse af LS/RNR-redskabet.
(Vægt: 5 pct.)

Der er i perioden januar 2017 til og med december 2017 taget stilling til risiko- og behovsniveau gennem anvendelse af LS/RNR i 91
pct. af sagerne.

Resultatkrav 10.2.: Der skal i mindst 75
pct. af tilsynssagerne været taget stilling
til risiko- og behovsniveau gennem anDer er i perioden januar 2017 til og med december 2017 taget stilvendelse af LS/RNR-redskabet.
ling til risiko- og behovsniveau gennem anvendelse af LS/RNR i 64
(Vægt: 5. pct.)
pct. af tilsynssagerne.

Delvis opfyldt

Opfyldt

Ikke opfyldt

Data vedrørende MOSAIK i sager vedrørende betingede dømte i
tilsyn viser, at der i perioden januar 2017 til og med december
2017 arbejdes med MOSAIK i 79 pct. af sagerne.

Resultatkrav 10.3.: For 75 pct. af tilsynsklienter med høj eller meget høj risiko
Det vurderes ud fra en stikprøvebaseret undersøgelse af data vedfor recidiv arbejdes der med den højrørende prøveløsladte i tilsyn, at der er arbejdet med MOSAIK i
intensive tilsynsindsats MOSAIK.
mellem 78 pct. og 86 pct. af sagerne.
(Vægt: 2,5 pct.)
Der redegøres nærmere for den stikprøvebaserede vurdering i afsnit 2.4.2 nedenfor.
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Opfyldt

Resultatkrav 10.4.: Gennemførelsen af
en stikprøvebaseret undersøgelse af
handleplanerne skal vise en 20 pct. stigning i udfyldelsesgraden for feltet ”Koordinering” således, at denne totalt set er
83 pct.
(Vægt: 2,5 pct.)

Der er i slutningen af 2017 foretaget en stikprøvebaseret undersøgelse af udfyldelsesgraden for de enkelte emnefelter i handleplanen.
For så vidt angår emnefeltet ’Koordinering’ viser undersøgelsen, at
der er tale om en stigning i udfyldelsesgraden fra 69,1 pct. til 82,1
pct., hvilket svarer til en stigning på 18,8 pct.

Ikke opfyldt

2.4.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger
Den samlede målopfyldelse for kriminalforsorgens mål- og resultatplan for 2017 er opgjort til 69,5
pct., hvilket kriminalforsorgen vurderer ikke er helt tilfredsstillende.
Nedenfor følger uddybende bemærkninger til målopfyldelsen under hvert af temaerne.
Én samlet koncern (mål 1)
Det fremgår af Justitsministeriets koncerns vision, at Justitsministeriet skal understøtte regeringens
målsætninger samt agere som én koncern, der sikrer helhedstænkning og effektivisering på tværs
af hele retsområdet.
Der er opstillet to resultatkrav vedrørende én samlet koncern, og begge krav vedrørende henholdsvis at agere som en del af Justitsministeriets samlede koncernledelse samt rettidig besvarelse af
folketingsspørgsmål er opfyldt.
Forberedelse og indgåelse af aftale for kriminalforsorgens arbejde og økonomi fra 2018 (mål 2)
Kriminalforsorgens seneste flerårsaftale udløb med udgangen af 2016, og der blev derfor for 2017
givet en etårig forlængelse af den økonomiske bevilling fra 2016. De politiske forhandlinger om en
ny flerårsaftale fandt sted i efteråret 2017, og den 28. november 2017 indgik regeringspartierne,
Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2018-2021.
Der er opstillet ét resultatkrav vedrørende fastlæggelse af rammerne for implementering af kriminalforsorgens flerårsaftale, som er opfyldt.
Der blev i efteråret 2017 etableret et Koncernsekretariat for Udvikling (KSU), som har til opgave at
opbygge rammerne for gennemførelsen af udviklingsporteføljen og sikre fremdrift samt gevinstrealisering. Der er desuden iværksat månedlig koncerncontrolling på alle væsentlige driftsparametre
og centrale KPI´ere forankret i kriminalforsorgens koncernledelse.
Tæt samarbejde med omverdenen (mål 3)
For at kriminalforsorgen og øvrige myndigheder kan løse deres opgaver bedst muligt, skal samarbejdet være endnu tættere og bedre end tidligere. I 2017 har der særligt været fokus på samarbejdet med politiet samt departementet for at sikre at dømtes udvisning blev effektueret.
Der er opstillet to resultatkrav vedrørende tæt samarbejde med omverdenen, og begge krav er
opfyldt.
Kriminalforsorgen har i 2017 truffet afgørelse senest fire uger før halvtidsdatoen i 84,5 pct. af sagerne vedrørende prøveløsladelse af udvisningsdømte, som er 4,5 pct.-point over resultatkravet.
Som led i kriminalforsorgens flerårsaftalen for 2013-2016 blev der etableret faste procedure for
oversendelse af sager til Justitsministeriets departement vedrørende udvisningsdømte udlændinge, hvor der kan blive tale om overførsel til afsoning i eget hjemland. Fristen for oversendelse
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af sager var i mål- og resultatplanen for 2017 15 dage. Opgørelsen fra Justitsministeriets departement viser, at målopfyldelsen er 90,5 pct. for hele 2017.
Fleksibel kapacitet (mål 4)
Belægget i kriminalforsorgens institutioner kan variere meget fra år til år samt i løbet af et år, og
det kan variere, hvilke type pladser, der er særlig behov for. Det er derfor vigtigt, at kriminalforsorgen anvender sin kapacitet fleksibelt og herigennem sikrer, at der ikke opstår venterkø til afsoning,
herunder venterkø til afsoning med fodlænke – og at tiden fra fuldbyrdelsesordre til afsoning bliver
kortest muligt.
Der er opstillet tre resultatkrav vedrørende ingen venterkø og iværksættelsestid, og alle krav er
opfyldt.

Effektiv opgavevaretagelse (mål 5 og 6)
Kriminalforsorgen har de seneste år haft øget fokus på nedbringelsen af sygefraværet, da sygefravær har indvirkning på trivsel blandt medarbejderne, økonomi samt produktivitet. Derudover er itunderstøttelsen et vigtigt parameter i forhold til at sikre effektiv udførelse af de daglige arbejdsopgaver.
Der er opstillet tre resultatkrav vedrørende effektiv opgavevaretagelse, hvoraf ét krav ikke er opfyldt, og to af kravene er opfyldt.
Kravene vedrørende styrket it-udvikling er begge opfyldt. Pilotprojekt vedrørende nyt tjenestetidssystem er iværksat på en afdeling i Vestre Fængsel og Horserød Fængsel. ”Intune” blev i september
2017 sat i drift hos relevante JIF-kunders mobildevices, hvilket omfattede i alt 622 brugere.
Resultatkravet vedrørende nedbringelse af sygefravær med 5 pct. i forhold til 2016 er ikke opfyldt.
Dette skyldes især et højt langtidssygefravær. For at styrke og effektivisere sagsbehandlingen har
kriminalforsorgen foretaget en systematisk gennemgang af de 150 længste sygefraværsager og på
denne baggrund fastlagt ”best-practice”. Det har sikret en optimering i sygesagsbehandlingen og
tydeliggjort et ledelsesmæssigt opkvalificeringsbehov, der arbejdes videre med i 2018. Der er derudover i 2017 igangsat en række initiativer, som kan understøtte den tidlige indsats samt opfølgning
under sygdom, herunder iværksat en mere ensartet tilgang til sygefraværshåndtering på tværs af
institutioner. Initiativerne fokuserer særligt på at styrke det ledelsesmæssige setup i sygefraværsarbejdet, så der sikres en tættere opfølgning i forhold til fravær, bl.a. ved en 1-4-14 model, hvor der
skal være kontakt mellem nærmeste leder og sygemeldte på første, fjerde og fjortende sygedag, så
de rette indsatser kan iværksættes. Korttidsfraværet er reduceret i 2017 i forhold til 2016.
Sikkerhed og ordentlighed for den enkelte (mål 7, 8 og 9)
Kriminalforsorgen har som mål at skabe tryghed for både indsatte, klienter, medarbejdere og borgere i samfundet. I dette arbejde ligger bl.a. at forebygge vold og trusler mod ansatte, at forhindre
de indsatte i at begå ny kriminalitet under afsoning, f.eks. via ulovlig kommunikation samt at forebygge eventuel radikalisering under afsoning.
Der er opstillet fem resultatkrav vedrørende sikkerhed og ordentlighed for den enkelte, hvoraf to
er opfyldt og tre ikke er opfyldt.
Resultatkravet vedrørende opgørelse over udførte cellevisitationer er opfyldt. Der er udarbejdet en
opgørelse, som viser antal cellevisitationer på matrikelniveau fordelt på sikkerhedsklasser, samt en
opgørelse over andelen af cellevisitationer med fund. Oplysningerne i opgørelsen indgår i det datasæt, som løbende forelægges kriminalforsorgens koncernledelse.
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Resultatkravet vedrørende gennemførelse af initiativer, som fremgår af den nationale handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering, er opfyldt. Implementeringen forløber planmæssigt.
Resultatkravet vedrørende reducering af vold og/eller trusler mod ansatte med 7 pct. i forhold til
20163 er ikke opfyldt. Der er dog sket et fald i antallet af episoder sammenlignet med 2016, men
kun med 2,2 pct. Udviklingen viser dog også, at mens der for trusler er sket en stigning fra 511 i
2016 til 706 i 2017, svarende til 38,2 pct., så er der for de egentlige voldsepisoder sket et fald fra
300 i 2016 til 214 i 2017, hvilket svarer til 28,7 pct. Det tyder på en effekt af de iværksætte initiativer4. Der er i 2017 bl.a. iværksat en række initiativer under Taskforce Medarbejdersikkerhed, jf.
afsnit 2.2.1. Et af initiativerne vedrører afdækning af udviklingen i volds- og trusselsbilledet, herunder hvornår og hvordan episoderne opstår, samt hvad der eventuelt kendetegner henholdsvis de
indsatte, som begår vold og trusler mod personalet, samt det personale, der bliver ofre for overgrebene. Afdækningen består af tre delrapporter, som løbende forventes klar inden udgangen af
2018. Afdækningen forventes at give mulighed for i større omfang at målrette indsatserne mod
vold og trusler. Det skal bemærkes, at der kan forekomme efterregistreringer vedrørende vold
og/eller trusler.
Resultatkravet om rettidig indberetning af episoder vedrørende vold og/eller trusler er ikke opfyldt.
Den seneste opgørelse viser, at der er sket rettidig indberetning i 89,5 pct. af sagerne mod et målkrav på 90 pct. Der kan dog fortsat ske efterregistreringer. Disse eventuelle efterregistreringer vil
alle omfatte sager, hvor indberetningen ikke er sket rettidigt.
Resultatkravet vedrørende installering af millimeterbølgescannere (MMB scannere) i syv udvalgte
lukkede fængsler og arrester er ikke opfyldt pga. forsinkelse i én ud af i alt syv institutioner. Der er
installeret MMB scannere på seks institutionerne, mens levering til Køge Arrest fortsat udestår.
Årsagen skyldes udfordringer med adgang til kommunens tegningsmateriale, hvilket har været en
forudsætning for ansøgning om byggetilladelse. Der er nu indhentet byggetilladelse og MMB-scanneren forventes leveret til Køge Arrest juli måned 2018.

Mindre tilbagefald (Mål 10)
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 de resocialiserende indsatser målrettes klienternes risici og behov.
Der er opstillet fire resultatkrav vedrørende mindre tilbagefald, hvoraf to krav er opfyldt og to krav
ikke er opfyldt.
Resultatkravet om, at der som led i modtagelsesproceduren er taget stilling til risiko- og behovsniveauet i 80 pct. af sagerne, er opfyldt. Der er således taget stilling til risiko- og behovsniveauet i 91
pct. af sagerne.
Resultatkravet om, at 75 pct. af tilsynsklienter med høj eller meget høj risiko for recidiv er tilbudt
den højintensive tilsynsindsats MOSAIK i 2017, vurderes at være opfyldt.

3

Baseret på tal for 2. halvår af 2016 omregnet til helårstal.
4 Opgørelsen over udviklingen i vold og trusler for sig dækker over antal personer, som har været udsat for vold og/eller
trusler og ikke antal episoder. Dette er årsagen til, at de to tal lagt sammen overstiger det samlede tal på 675, jf. tabel 4.
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Data for sager vedrørende betingede dømte i tilsyn viser, at der arbejdes med MOSAIK i 79 pct. af
sagerne. Registreringsmetoden for prøveløsladte i tilsyn har dog vist sig at være uhensigtsmæssig.
Data trukket på i alt 549 prøveløsladte fra de første tre kvartaler i 2017 viser, at der ikke er foretaget
registrering vedrørende MOSAIK i 218 sager. Derfor er der taget en stikprøve af de 218 sager for at
vurdere om, der har burde have været taget stilling til MOSAIK, men uden det er registeret. På den
baggrund vurderes det, at der samlet er eller burde have været registreret MOSAIK i mellem 78 pct.
og 86 pct. af sagerne om tilsyn med prøveløsladte.
Resultatkravet om, at der i mindst 75 pct. af tilsynssagerne skal være taget stilling til en risiko- og
behovsvurdering gennem anvendelse af LS/RNR-redskabet, er ikke opfyldt, idet stillingtagen kun er
registreret i 64 pct. af sagerne. Kriminalforsorgen har gennemført en undersøgelse af LS/RNR, som
bl.a. viser, at den relativt lave målopfyldelse oftest skyldes mangelfuld registrering. Der er iværksat
en række forskellige tiltag med henblik på bl.a. at forbedre registreringspraksis.
Resultatkravet om, at der skal være sket en stigning på 20 pct. af udfyldelsesgraden for feltet ”Koordinering” i handleplanerne, er ikke opfyldt, idet stigningen har været på 18,8 pct.
Gennem de sidste ti år har handleplansarbejdet været i fokus i kriminalforsorgen, herunder at sikre
den nødvendige koordinering med bl.a. kommuner. En undersøgelse fra 2017 viser, at der er sket
en stigning fra 69,1 pct. til 82,1 pct. svarende til 18,8 pct. i forhold til udfyldning af feltet vedrørende
”Koordinering”, hvilket dog ikke er tilstrækkeligt til målopfyldelse. Den stigning, der er sket, skyldes
bl.a. forskellige interne kvalitetssikringsinitiativer som temadage og styrkelse af institutionernes
selvevaluering af handleplanerne.

2.5. Forventninger til det kommende år
Udmøntning af flerårsaftalen for 2018-2021
Den 28. november 2017 indgik regeringspartierne, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en ny
flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi for perioden 2018-2021. Aftalen skal være med til at
danne rammerne for en moderne og stærk kriminalforsorg, som er kendetegnet ved en høj sikkerhed samt en moderne og omkostningseffektiv organisation.
I flerårsaftalen er der særlig fokus på følgende områder:
 Styrket sikkerhed og tryghed for de ansatte – ved bl.a. anskaffelse af nyt sikkerhedsudstyr,
styrkelse af personaleindsatsen ved etablering af forstærkningshold på i alt 30 fængselsbetjente og styrket fokus på systematisk supervision og opfølgning efter voldsepisoder
 En styrket indsats mod bandemedlemmer – ved bl.a. at øge personaleindsatsen på de afdelinger i fængsler og arrester, som er særligt præget af bandemedlemmer, øget sektionering og
styrket exitarbejde for indsatte med tilknytning til bandegrupperinger
 En styrket indsats over for kriminelle udlændinge – ved bl.a. at etablere et udvisningsfængsel
og intensivering af arbejdet med overførsel af udviste kriminelle udlændinge til afsoning i deres hjemland
 Mere konsekvens og mindre tilbagefald – ved bl.a. at gennemføre et eftersyn af de nuværende disciplinærsanktioner, fortsætte fokus på evidensbaserede indsatser samt skærpe sanktionerne ved udgangsmisbrug
 Modernisering og fremtidssikring af afsoningen – ved etablering af et kvindefængsel samt
indlede arbejdet omkring etablering af et områdearresthus omkring København
 En fortsat modernisering og bedre styring af driften – ved at gennemføre en række effektiviseringer, som foreslået i en budgetanalyse af kriminalforsorgen fra årsskiftet 2016-2017 ved-
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rørende bl.a. kapacitetstilpasninger, effektivisering af vagtplanlægning og bemanding og nedbringelse af sygefravær. Herudover vil der ske en overtagelse af størstedelen af politiets arrestanttransport til kriminalforsorgen

Der vil derudover være et fokus på rekruttering af fængselsbetjentelever til kriminalforsorgen.
Dette skal bl.a. ses i lyset af flerårsaftaleinitiativerne vedrørende etablering af forstærkningshold
og øget personaleindsats i forhold til bander samt den gradvise åbning af Storstrøm Fængsel og
Nykøbing Fængsel. Der er bl.a. startet målrettede rekrutteringskampagner i forbindelse med åbningen af Storstrøm Fængsel.
Økonomi
Kriminalforsorgen forventer, at udgifterne vil balancere bevillingen i 2018.
Tabel 5: Forventninger til det kommende år
Forventninger til det kommende år

Regnskab

Grundbudget

R-år 2017

B-år 2018

Bevilling og øvrige Indtægter

3.308,0

3.538,7

Udgifter

3.269,6

3.538,7

Resultat

38,4

0,0

Kriminalforsorgens udviklingsplan 2018-2021 er tilgængelig på www.kriminalforsorgen.dk

3. 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
2017 mellem Navision, SKS og Statens Budgetsystem.
Vedrørende regnskabsprincipperne gøres opmærksom på følgende:
 Rigsrevisionen foretager bevillingskontrol på et ændret grundlag i forhold til 2016.
 Fra 2017 er indført nye kontogrupper i kontoplanen til brug for opgørelse af internt statsligt salg og køb af varer og tjenesteydelser.
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.
 Beregningsgrundlaget for henstående timer er i 2017 blevet udvidet med opsparede og
konverterbare timer.
Kriminalforsorgen foretager ikke hensættelser til:
 Fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med åremålsansættelser.
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Reetablering af lejemål.

Disse er alene opgjort og medtaget som noter i 2017-regnskabet.

3.2. Resultatopgørelse mv.
Kriminalforsorgens resultatopgørelse og balance omfatter hovedkontiene § 11.31.01. Direktoratet
for Kriminalforsorgen og § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed, herunder de regnskabsmæssige væsentligste forklaringer som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2017.

3.2.1. Resultatopgørelse
Tabel 6: Resultatopgørelse (mio. kr.)
RESULTATOPGØRELSE

Regnskab
2016

Ordinære driftsindtægter
Indtægtsført bevilling
Bevilling
Indtægtsført bevilling i alt
Salg af varer og tjenesteydelser
Eksternt statsligt salg af varer og tjenesteydelser
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser
Tilskud til egen drift
Gebyrer
Ordinære driftsindtægter i alt

-2.924,8
-2.924,8
-111,2

Ordinære driftsomkostninger
Ændring i lagre
Forbrugsomkostninger
Husleje
Forbrugsomkostninger i alt
Personaleomkostninger
Lønninger
Andre personaleomkostninger
Pension
Lønrefusion
Personaleomkostninger i alt
Af- og nedskrivninger
Andre ordinære driftsomkostninger
Internt køb af varer og tjenesteydelser
Ordinære driftsomkostninger i alt
Resultat af ordinær drift
Andre driftsposter
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
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Regnskab
2017

Budget
2018

-3.296,9
-3.296,9
-156,7

-7,5
0,0
-3.043,5

-3.054,6
-3.054,6
-158,2
-75,0
-83,2
-8,6
0,0
-3.221,4

19,9

26,7

27,1

51,0
51,0

49,1
49,1

49,8
49,8

1.788,2
1,1
235,3
-91,0
1.933,6
142,2
823,9

2.172,7

2.970,7

1.796,3
2,8
233,1
-89,1
1.943,1
135,7
857,7
68,5
3.080,9

-72,8

-140,5

-117,7

-104,5
37,9
-139,4

-86,5
3,9
-223,1

-85,1
4,0
-198,8

0,0
162,5

0,0
184,8

198,8

-3.453,6

2.172,7
183,9
902,4
3.335,9

Resultat før ekstraordinær poster

23,1

-38,4

0,0

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære omkostninger
ÅRETS RESULTAT

0,0
0,0
23,1

0,0
0,0
-38,4*

0,0

Anm:. Grundbudget 2018 er indlæst i SKS – løn, øvrig drift samt indtægter.
*) Der henvises til afsnit 2.1 (side 4) vedrørende konto §11.31.05. Bøder, hvor det fremgår, at beløb vedrørende denne
konto kun er medtaget under tabel 2. Virksomhedens hovedkonto og tabel 12. Bevillingsregnskab. Indtægter forbundet
med bøder indgår således ikke i årets resultat, hvorfor resultatet afviger fra opgørelsen i kriminalforsorgens udgiftsopfølgning for 4. kvartal 2017.

Kriminalforsorgens ordinære driftsindtægter udgør i 2017 i alt 3.221,4 mio. kr., mens de samlede
omkostninger udgør 3.183,0 mio. kr.
Årets resultat for 2017 er et mindreforbrug på 38,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes fortrinsvis
midlertidig inaktivering af pladser som følge af et lavt belæg. Hertil kommer et mindreforbrug på i
alt 22,5 mio. kr. vedrørende satspuljefinansierede aktiviteter. Kriminalforsorgen har satspuljefinansierede aktiviteter for ca. 200 mio. kr. årligt fordelt på godt 100 projekter. Mindreforbruget vedrørende satspuljefinansierede aktiviteter i 2017 skyldes dels forsinkelser i gennemførelse af projekter
og dels et mindre behov som følge af et lavere belæg end oprindelig forventet.
Det resterende mindreforbrug skyldes primært, at det har været vanskeligt at forudsige den præcise indfasning af fastlagte strafskærpelser. Strafskærpelser i 2017 som Bandepakke III, der har fået
tildelt 33,5 mio. kr., og anti-radikaliseringsinitiativer med en bevilling på 4,1 mio. kr., slog langsommere igennem i 2017 end forudset.
Ud over bevilling på finanslov på 3.054,6 mio. kr. finansieres driften af kriminalforsorgen af indtægter fra statsligt salg af varer og tjenesteydelser på 158,2 mio. kr. Heraf 83,2 mio. kr. ved internt
statsligt salg.

3.2.2. Resultatdisponering
Tabel 7: Resultatdisponering (mio. kr.)
Resultatdisponering
Disponeret til bortfald
Disponeret til udbytteskat
Disponeret til overført overskud

0,0
0,0
38,4

Årets resultat er videreført til 2018. Det bemærkes, at der i kriminalforsorgens overførte oveskud
primo 2017 indgår 140,8 mio. kr. vedrørende overførslen af reserverede bevillinger. Disse skyldes
primært uforbrugte satspuljemidler fra tidligere år, jf. afsnit 3.2.1.
Kriminalforsorgen har i 2017 ikke periodeafgrænsningsposter ud over den tekniske reklassifikation
af lønudbetalingen henover årsskiftet.

3.3. Balancen
Kriminalforsorgen anlægsaktiver er i 2017 steget med 338,4 mio. kr., hvilket er finansieret ved en
øget langfristet gæld på 364,2 mio. kr.
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Kriminalforsorgens renteudgifter er i 2017 steget med 22,3 mio. kr. som følge af anlægsbyggerierne.
Kriminalforsorgen har i 2017 haft 477,6 mio. kr. bundet i likviditet på den uforrentede bankkonto
(FF5), jf. gældende regelsæt herom. Beløbet er finansieret ved træk på den daglige finansieringskonto (FF7).
For så vidt angår hensatte forpligtelser er der en stigning på 12,3 mio. kr. For uddybning se note 6 i
bilaget.
Tabel 8: Balancen (mio. kr.)
Note Aktiver
3

2017 Note Passiver
Egenkapital

Immaterielle anlægsaktiver

Opskrivninger

Færdiggjorte udviklingsprojekter
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.
Udviklingsprojekter under opførelse
Immaterielle anlægsaktiver i alt
4

2016

Anlægsaktiver

2016

2017

50,4

50,4

58,9

52,2

Reserveret Egenkapital

0,0

0,0

1,3

2,4

Bortfald af årets resultat

0,0

0,0

6,9

32,8

Overført overskud

217,7

256,1

67,1

87,3

Egenkapital i alt

268,1

306,5

2.318,8

3.320,6

19,7

32,0

3.524,8
19,8

3.889,6
19,3

0,0

0,0

Materielle anlægsaktiver
Grunde, arealer og bygninger
Infrastruktur

0,0

0,0

Transportmateriel

29,5

27,9

Produktionsanlæg og maskiner

18,5

21,2

Inventar og it-udstyr
Igangværende arbejder for egen regning

59,6
1.120,5

96,7
398,6

Materielle anlægsaktiver i alt

3.546,9

3.865,0

50,4

50,4

3.664,4

4.002,8

Anlægsaktiver i alt

Hensatte forpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser
FF4 Langfristet gæld
Donationer
Prioritetsgæld
Anden langfristet gæld

Finansielle anlægsaktiver i alt
Statsforskrivning

6

Omsætningsaktiver

Langfristede gældsforpligtelser i alt

0,0

0,0

3.544,6

3.908,8

Kortfristede gældsforpligtelser

5 Varebeholdninger

26,8

25,0

Leverandører af varer og tjenesteydelser

162,8

159,5

Tilgodehavender*

160,6

83,9

Anden kortfristet gæld*

108,1

141,4

Periodeafgrænsningsposter *

0,0

66,1

7 Skyldige feriepenge

267,4

257,0

Værdipapirer

0,1

0,1

Reserveret bevilling

0,0

0,0

Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser

0,0

0,0

0,0

0,0

538,3

557,9

Gældsforpligtelser i alt

4.082,9

4.466,7

Passiver i alt

4.370,7

4.805,2

Likvide beholdninger
FF5 Uforrentet konto
FF7 Finansieringskonto
Andre likvider
Likvide beholdninger i alt
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

451,2

477,6

Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser

57,5

137,7

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

10,0

11,9

518,7

627,2

706,2

802,4

4.370,7

4.805,2

*) For 2017 er balancen foretaget med SKS som kilde, idet der dog er foretaget flytninger mellem tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter og anden gæld, jf. vejledning til årsrapport 2017. Tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter
og anden kortfristet gæld er som følge af dette korrigeret med henholdsvis 12,9, 66,1 og -79,1 mio. kr. for 2017.
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3.4. Egenkapitalforklaring
Årets resultat er overført til egenkapitalen, så kriminalforsorgens egenkapital ved udgangen af 2017
er 306,5 mio. kr.
EGENKAPITALFORKLARING
Egenkapital primo (mio. kr.)
Regulering egenkapital primo
Ændring i reguleret egenkapital
Reguleret egenkapital ultimo
Overført overskud primo
Korrektion i forhold til kontoændring
Overført fra årets resultat
Overførsel af reserveret bevilling
Overført overskud ultimo
Egenkapital ultimo

2016
50,4
0,0
50,4
98,5
1,4
-23,1
140,8
217,7
268,1

2017
50,4
0,0
50,4
217,7
0,0
38,4
0,0
256,1
306,5

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. Storstrøm Fængsel er indviet, mens den nye anstalt i Nuuk fortsat er under opførelse.
Udnyttelsesgraden af lånerammen er i 2017 90,0 pct. Der forventes et større træk i på lånerammen
i 2018 og 2019, indtil byggeriet i Nuuk er tilendebragt.
R-året mio. kr.
3.933,1
4.368,9
90,0

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver
Låneramme
Udnyttelsesgrad i pct.

Anm.: I henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport fra november 2017 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.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft
Lønforbruget i 2017 er mindre end lønsumsloftet på § 11.31.01. Direktoratet for kriminalforsorgen
og § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed.
Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft
mio. kr.
Lønsumsloft FL
Lønsumsloft FL + TB/aktstykke
Lønforbrug
Difference
Akk. opsparing ultimo 2016
Akk. opsparing ultimo 2017

11.31.01
108,9
121,2
105,8
15,4
20,7
36,1

11.31.03
2.108,5
2.144,1
1.836,9
307,2
1.364,3
1.671,5

§ 11.31
2.217,4
2.265,3
1.942,7
322,6
1.385,0
1.707,5

Den akkumulerede opsparing på lønsum er i 2016 steget med i alt 322,6 mio. kr. til i alt 1.707,5 mio.
kr.
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3.7. Bevillingsregnskabet
Tabel 12: Bevillingsregnskab
Navn
Hovedkonto
11.31.01.

11.03.03.

11.03.05.

Bevillingstype

Direktoratet for Krimi- Drift
nalforsorgen

Udgifter

Kriminalforsorgen i an- Drift
stalter og frihed
Bøder

(Mio. kr.) Bevilling Regnskab Afvigelse

Andet

Videreførelse
ultimo
22,0
24,2

155,4

133,4

Indtægter
Udgifter

0,0
3051,8

2,2
3136,2

2,2
-84,4

14,2

Indtægter
Indtægter

152,6
0,1

251,2
0,2

98,6
0,1

0,0

Kriminalforsorgens resultat for 2017 blev i forhold til den samlede driftsbevilling et mindreforbrug
på 38,4 mio. kr.
Årets resultat for § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen blev et mindreforbrug på 24,2 mio.
kr.
Regnskabet for § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed udviser et samlet mindreforbrug på 14,2 mio. kr.
Indtægterne for driftsbevillinger var i 2017 på i alt 253,4 mio. kr., hvilket er 101,0 mio. kr. mere
end det forudsatte på finanslovsbevillingen. Indtægterne modsvares af tilsvarende udgifter.
Ud af de samlede indtægter kommer 80,0 mio. kr. fra produktionsvirksomheden, som beskæftiger
en væsentlig andel af de indsatte i landets fængsler og arresthuse med kompetencegivende produktionsopgaver.
Regnskabet for § 11.31.05. Bøder afviger 0,1 mio. kr. i forhold til bevillingen.

4. Bilag til årsrapporten
4.1. Noter til resultatopgørelse og balance
Note 1: Årsværk pr. personalekategori*
2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Pct. 2017

762

750

765

761

735

810

18,2 %

2.750

2.699

2.653

2.596

2.450

2.406

54,1 %

Værkmestre

420

409

390

374

337

314

7,1 %

Sundhed

152

151

135

132

128

115

2,6 %

Forsorg

560

548

539

557

556

513

11,5 %

Undervisning

135

146

165

157

151

137

3,1 %

Andet

247

212

148

163

276

156

3,5 %

5.026

4.915

4.794

4.741

4.633

4.451

100,0 %

Ledelse og administrativt personale
Opsynspersonale

Total

*) Årsværkstal er taget fra Personalesystemet. Der medregnes ikke personer med meget begrænset tilknytning til tjenestestedet, f.eks. timelærere, arresthuslæger mv. Tabellen indeholder personaledata for Grønland og Færøerne.
*) I 2017 er ca. 90 årsværk flyttet fra Opsynspersonale/Værkmestre til Ledelse og administrativt personale.
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Ansættelser af fængselsfunktionærer på prøve
2012

2013

2014

2015

2016

2017

72

82

43

24

106

115

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fængsler

1,0

1,1

1,0

1,0

1,00

0,95

Arresthuse

0,7

0,7

0,8

0,8

0,63

0,65

Københavns Fængsler1

1,3

1,2

1,2

1,2

1,28

1,33

Pensioner

1,0

0,9

0,9

0,9

0,85

0,76

0,05

0,05

0,05

0,05

0,051

0,054

Kriminalforsorgen i alt

Ansatte pr. klient

KiF-afdelinger

*) Den høje ratio skyldes bl.a., at Københavns Fængsler har landsdækkende funktioner, f.eks. hospital og transportopgaver.

Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Uniformeret

19,8

17,6

18,2

19,6

24,3

27,2

Civile

14,0

12,1

12,3

13,3

13,1

13,2

Kriminalforsorgen, i alt

17,7

15,6

16,1

17,3

19,9

22,3

2012

2013

2014

2015

2016

2017

114.728

100.595

77.155

71.157

62.616

66.923

Henstående timer
Antal timer
Kriminalforsorgen, i alt

Anm.: Opgørelsen af henstående timer baserer sig på personale i fængsler og arresthuse, herunder rejseholdet i Danmark
og på Færøerne (ekskl. Grønland).

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

Færdiggjorte udviklingsprojekter

Kostpris
Tilgang
Afgang
Kostpris pr. 31.12.2017
Akkumulerede afskrivninger
Akkumulerede nedskrivninger
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12. 2017
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017
Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger
Årets af- og nedskrivninger
Afskrivningsperiode/år

101,5
5,3
0,0
106,8
-54,6
0,0
-54,6
52,2
-12,0
0,0
-12,0
5-8 år
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Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.

26,7
2,7
-17,8
11,6
-9,2
0,0
-9,2
2,4
16,2
0,0
16,2
3-4 år

I alt

128,2
8,0
-17,8
118,4
-63,8
0,0
-63,8
54,6
4,2
0,0
4,2

Der er i anlægsoversigterne taget udgangspunkt i registreringer fra anlægskartoteket.
Mio. kr.

Udviklingsprojekter under udførelse

Primo saldo pr. 1. januar 2017
Tilgang
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris pr. 31.12.2017

6,9
31,2
-5,3
32,8

Tabel 14: Note 4, Materielle anlægsaktiver
Mio. kr.

Kostpris
Tilgang
Afgang
Kostpris pr. 31.12.2017
Akkumulerede afskrivninger
Akkumulerede nedskrivninger
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr.
31.12.2017
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017
Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger
Årets af- og nedskrivninger
Afskrivningsperiode/år

Grunde, area- Produktionsanlæg og Transportmaler og bygninmaskiner
teriel
ger

Inventar og itudstyr

2.791,8
1.085,7
-1,0
3.876,5
-555,9
0,0
-555,9

74,4
6,3
-5,1
75,5
-54,3
0,0
-54,3

87,4
11,0
-11,6
86,8
-58,9
0,0
-58,9

230,3
62,8
-28,5
264,6
-166,5
-1,3
-167,8

3.183,8
1.165,8
-46,2
4.303,4
-835,6
-1,3
-836,9

3.320,6
-82,9
0,0
-82,9
50 - 20 år

21,2
1,6
0,0
1,6
10 år

27,9
-1,0
0,0
-1,0
5 - 10 år

96,7
2,9
0,0
2,9
3 - 5 år

3.466,5
-79,5
0,0
-79,5

Anm.: Årets samlede afskrivninger, jf. note 3 og 4, er i alt 75,3 mio. kr. I henhold til de udgiftsførte afskrivninger på resultatopgørelsen (tabel 6) på 135,7 mio. kr. er der en forskel på 60,4 mio. kr., som vedrører bruttoeffekten i forbindelse med
afgange (61,0, mio. kr.) samt neutralisering af donationer (-0,5 mio. kr.).
Mio. kr.

I alt

Igangværende arbejder for egen regning

Primo saldo pr. 1. januar 2017
Tilgang
Overført til færdige materielle anlægsaktiver
Kostpris pr. 31.12.2017

1.120,5
375,2
-1.097,2
398,6

Der er i anlægsoversigterne taget udgangspunkt i registreringer fra anlægskartoteket.
Note 5: Varebeholdninger
Mio. kr.
Varelager primo 2017
Årets varekøb
Årets vareforbrug

26,8
25,0
26,7

Varelager ultimo 2017

25,1
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Note 6: Hensatte forpligtelser
Ultimo 2016

Verserende erstatningssager
Leverandørforpligtelser
Lønforhandling
Samfundstjenesten
§17 rente feriepenge
Leverandørskift, it-platform
Olieudslip på Enner Mark
Fraflyttelse af KiF Århus
Ekstra mandskab til Vridsløselille
Time-dagpengesager
Andet
Hensættelser i alt

3,4
4,0
1,0
1,0
2,9
7,5
0,0
19,7

Udgiftsført 2017

-

-

9,0
3,2
1,8
1,0
1,0
2,9
0,1
1,4
0,5
1,2
0,0
12,3

Ultimo 2017

12,4
3,2
5,9
7,4
1,4
0,5
1,2
32,0

Hensættelserne til erstatningssager udgøres primært af en byggesag vedrørende bygningen af Storstrøm Fængsel, hvor Landsretten forventes at afsige dom i april 2018. Herudover er der en række
mindre sager, hvor kriminalforsorgen kan risikere at skulle afholde udgifter til advokater og erstatninger.
En række leverandører havde ikke ved regnskabsårets afslutning fremsendt deres endelige afregninger, hvorfor der er hensat 3,2 mio. kr.
Kriminalforsorgen har ikke tilendebragt lønforhandlingen for 2017 og effektueret udbetalingen. Der
er derfor hensat 5,9 mio. kr. til dette. Hensættelserne for lønforhandlingen for 2016 er med undtagelse af en enkelt anvendt i 2017 som planlagt.
På baggrund af et lønmæssigt udestående har kriminalforsorgen i 2016 indgået et forlig om efterbetaling af løn på 1,0 mio. kr. Betalingen er sket i 2017.
Kriminalforsorgen har i 2017 udbetalt det sidste vedrørende hensættelsen i forbindelse med fortolkningen af feriepengelovens § 17.
Afledt af en udbudsforretning har kriminalforsorgen i 2016 skiftet leverandør på en central it-platform. I den forbindelse er der aftalt en transitionsfase, som løb hovedsageligt i 2016, men først blev
afsluttet og endeligt godkendt/betalt i 2017.
Enner Mark Fængsel havde mellem jul og nytår 2014 et dieselolieudslip på omkring 5.000 liter.
Dansk Miljørådgivning A/S anslog dengang omkostninger forbundet med oprensningen til at være
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.
KiF Århus har i 2017 fået opsagt deres lejemål af udlejeren. I forbindelse med fraflytningen skal
bygningen istandsættes. Der hensættes derfor til denne aktuelle fraflytning.
Som følge af et akut mandskabsbehov på Vridsløselille Fængsel sidst i 2017 blev indkaldt ekstra
mandskab. Denne ekstra udgift bliver først lønmæssigt afregnet i 2018, hvorfor der er hensat 0,5
mio. kr.
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Der udestår udbetaling af timedagpenge relateret til 24-timers vagter foranlediget af en ny fortolkning af regelsættet for tjenestetidsrejser for 24-timers vagter på anden matrikel. Udbetalingerne er
i proces og det forventede udestående udgør 1,2 mio. kr.
I henhold til kriminalforsorgens regnskabspraksis hensættes der ikke til fratrædelsesgodtgørelse i
forbindelse med åremålsansatte samt løbende istandsættelse af lejemål ved fraflytninger, idet der
er tale om beløb af ringe størrelse i forhold til den samlede økonomi. Der hensættes dog til istandsættelse af lejemål, når forpligtelsen er aktuel.
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 fraflytning opgøres til ca. 0,1 mio. kr. i 2017, og den samlede forpligtelse vil maksimalt andrage ca. 6
mio. kr. Beløbet er dermed mindre væsentligt og alene medtaget som en note.
Note 7: Skyldige feriepenge og henstående timer
Mio. kr.
Feriepengeforpligtelser
Henstående timer
Hensættelser i alt

Ultimo 2016
Regulering 2017
Ultimo 2017
267,40
-10,42
26,32
13,56
293,72
3,14

256,98
39,87
296,86

*) Henstående timer er optaget på balancen (tabel 8) under kortfristede forpligtelser.

I 2017 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 2017-regnskabet optaget til en gennemsnitsstandardpris pr. institution. Henstående timer er fra 2015 opgjort for alle institutionstyper grundet reorganiseringen og institutionssammenlægningerne.
Kriminalforsorgen har i 2017 udvidet sit beregningsgrundlag for hensættelse af henstående timer.
I de senere år – navnlig efter reorganiseringen af kriminalforsorgen og i tråd med et skærpet fokus
på vagtplanlægning – vurderes det imidlertid at være hensigtsmæssigt i styringshenseende at
sikre, at registreringen følger aktiviteterne tættere. Udvidelsen har betydet en yderligere optagelse af kortfristede forpligtelser på 14,1 mio. kr. vedrørende henstående timer.
Note 8: Eventualforpligtelser
( Mio. kr.)
Eventualforpligtelser vedr. lejemål

Primo 2017
11,5

Ultimo 2017
9,9

Den gennemsnitlige opsigelsesperiode for kriminalforsorgens lejemål er faldet i forhold til 2016.
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4.2. Forelagte investeringer
Tabel 20: Oversigt over igangværende anlægsprojekter (mio. kr.)
Igangværende anlægsprojekter
Nyt fængsel på Falster
Ny anstalt i Nuuk

Forventet
Forventet af- Årets udAkkumulerede totaludByggestart
sluttet
gift
udgifter i alt
gift*
2009
2017**
134,9
1.027,7
1.007,7
2010
2019
124,6
307,6
411,7

*) Forventede totaludgifter er anført i årets priser (byggestart).
**) Byggeriet vil have yderligere anlægsudgifter relateret til 1- og 5 års gennemgang mv.

Byggeriet af nyt fængsel på Falster er afsluttet i 2017 og tages løbende i brug i 2017-2018.
Byggeriet af den nye anstalt i Nuuk er forsinket og forventes taget i brug i 2019, jf. Akt 137 af den
31. august 2017.
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