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1. Påtegning af det samlede regnskab
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 institutioner og
frihed og § 11.31.05. Bøder.
Påtegning
Der tilkendegives hermed:
• at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller
udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
• at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis, og
• 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.

Sted, dato
København, den 14. marts 2022
Underskrift

Sted, dato
København, den 18. marts 2022
Underskrift

____________________________________
Direktør Ina Eliasen

_____________________________________
Departementschef Johan Legarth
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2. Beretning
2.1. Præsentation af virksomheden
Kriminalforsorgen er en del af Justitsministeriets ressortområde. Kriminalforsorgen består af Direktoratet for
Kriminalforsorgen og fire underliggende regionale kriminalforsorgsområder med tilhørende institutioner samt
kriminalforsorgen i Grønland. Kriminalforsorgens organisering fremgår af nedenstående
organisationsdiagram:
JUSTITSMINISTERIETS DEPARTEMENT

DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN
KRIMINALFORSORGEN HOVEDSTADEN

KRIMINALFORSORGEN SJÆLLAND

KRIMINALFORSORGEN SYDDANMARK

KRIMINALFORSORGEN MIDT- OG NORDJYLLAND

KRIMINALFORSORGEN I GRØNLAND

Kriminalforsorgen arbejder som en del af Justitsministeriets koncern for at skabe et trygt og sikkert samfund.
Dette sker ved 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, f.eks. samfundstjeneste.
Kriminalforsorgen varetager herudover blandt andet 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, tilsyn med de 10-17 årige, som har fået en
afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet, samt drift af udrejsecentre for afviste asylansøgere.
Den politiske aftale om kriminalforsorgens økonomi i 2018-2021 omfatter en række initiativer, der sammen
skal skabe rammerne for en moderne og stærk kriminalforsorg, som bidrager til, at Danmark er et trygt og
sikkert samfund. Der er den 15. december 2021 indgået en ny politisk aftale for perioden 2022-2025.
Kriminalforsorgen er optaget på finansloven med driftsbevillinger for henholdsvis § 11.31.01. Direktoratet for
Kriminalforsorgen og § 11.31.03. Kriminalforsorgen i institutioner 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”. Det bemærkes, at § 11.31.05. Bøder ligger uden for
bevillingsrammen. Regnskabstal for § 11.31.05. Bøder er i årsrapporten kun medtaget under tabel 2.
Virksomhedens hovedkonti og tabel 12. Bevillingsregnskab.
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2.2. Ledelsesberetning
Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal
Mio. kr., løbende priser
Resultatopgørelse
Ordinære driftsindtægter
- Heraf indtægtsført bevilling
- Heraf eksterne indtægter
Ordinære driftsomkostninger
- Heraf løn *
- Heraf afskrivninger
- Heraf øvrige omkostninger (inkl. husleje)
Resultat af ordinær drift
Resultat før finansielle poster
Årets resultat **
Balance
Anlægsaktiver***
Omsætningsaktiver ekskl. likvider ****
Egenkapital
Langfristet gæld
Kortfristet gæld ****
Lånerammen
Træk på lånerammen***
Finansielle nøgletal
Udnyttelsesgrad af lånerammen
Overskudsgrad
Bevillingsandel
Personaleoplysninger
Antal årsværk *****
Årsværkspris (i t.kr.)
Lønomkostningsandel
Lønsumsloft**
Lønforbrug

2020

2021

2022

-3.583,9
-3.449,0
-134,9
3.507,1
2.174,8
206,2
1.126,1
-76,8
-189,6
7,2

-3.741,4
-3.600,4
-141,0
3.623,3
2.197,1
202,4
1.223,8
-118,1
-223,5
-22,9

-4.156,2
-4.034,4
-121,8
4.056,1
2.438,1
207,6
1.410,4
-100,1
-206,7
0,0

3.969,8
166,7
-494,3
-3.929,3
-646,1
4.714,2
3.952,9

3.994,1
170,3
-517,2
-3.978,0
-468,8
4.714,2
3.978,0

3.994,1
170,3
-517,2
-3.978,0
-468,8
4.714,2
3.978,0

83,9%
-0,2%
96,2%

84,4%
0,6%
96,2%

84,4%
0,0%
94,8%

4.466
485
60,7%
2.566,5
2.174,3

4.475
491
58,7%
2.713,6
2.199,0

4.475
498
58,7%
2.585,3
2.473,9

Anmærkning:
Der er for 2020 og 2021 tale om regnskabstal. Budgettet for 2022 baserer sig på grundbudgettet for 2022 samt en række skøn for balanceposter. Der
kan indgå afvigelser i tabellen på op til 0,1 mio. kr. pga. afrundinger.
2020 afviger med 3 mio. kr. fra Tabel 8 ’Primo 2021’ på posterne Anlægsaktiver samt Kortfristet gæld, grundet ressortflytning af ni It-anlæg fra
kriminalforsorgen til Statens IT med tilbagevirkende kraft fra d. 1. januar 2021.
*) Lønomkostninger er steget med ca. 240 mio. kr. fra 2021 til 2022. Dette skyldes flerårsaftalen for kriminalforsorgen 2022-2025. Det skal bemærkes,
at det på nuværende tidspunkt ikke har været muligt at estimere, hvordan de ekstra lønmidler skal udmønte sig i konkrete årsværk.
**) Der henvises til afsnit 2.1 vedr. konto §11.31.05 Bøder, hvor det fremgår, at beløb vedr. denne konto kun er medtaget under tabel 2. Virksomhedens
hovedkonto og tabel 12. Bevillingsregnskab. Indtægter forbundet med bøder indgår således ikke i årets resultat.
***) Der er for 2022 tale om opgørelser udarbejdet inden flerårsaftalen for kriminalforsorgen 2022-2025 blev vedtaget. Det er ikke inden for tidsfristen
for årsrapporten muligt at opdatere opgørelsen.
****) Balancen er foretaget med SKS/Navision Stat som kilde, idet der dog er foretaget flytninger mellem omsætningsaktiver ekskl. likvider og
kortfristede forpligtelser, jf. vejledning til årsrapport 2021. Omsætningsaktiver ekskl. likvider og kortfristet gæld er som følge af dette korrigeret i 2021
med henholdsvis 60,1 og -60,1 mio. kr. De tilsvarende korrektioner i 2020 var 65,6 og -65,6 mio. kr.
*****) I 2021 er der et databrud ift. hvor data for Grønland hentes. Tidligere er antal årsværk baseret på tal fra Personalesystemet. I 2021 er data opgjort
manuelt og kommer uden ansættelsesbrøk. I beregningerne for Grønland er det derfor antaget, at ansættelsesbrøken er 1. Data for 2021 for Danmark og
Færøerne er hentet fra kriminalforsorgens Ledelsesinformationssystem (LIS) den 03.02.2022. Data for 2021 er foreløbige og vil kunne ændres i
forbindelse med efterregistreringer. Antallet af årsværk i 2022 er foreløbigt skønnet til samme niveau som 2021. Dette skyldes, at det på nuværende
tidspunkt ikke er muligt at vurdere, hvordan lønmidlerne i forbindelse med flerårsaftalen for kriminalforsorgen 2022-2025 konkret vil blive udmøntet i
2022. Årsværksprisen for 2022 er derfor udregnet med udgangspunkt i den realiserede årsværkspris for 2021 opregnet med det statslige lønindeks.
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Årets resultat er et mindreforbrug på 22,9 mio. kr., hvilket svarer til et bevillingsafløb på 99,4 pct. Der er tale
om et resultat tæt på balance. Mindreforbruget kan henføres til en række forhold, herunder den særlige COVID19-situation, jf. uddybning nedenfor.
Den samlede kapacitetsudnyttelse i 2021 var på 100,2 pct. i fængsler og arrester. Belægget i kriminalforsorgens
institutioner har været en smule lavere end forventet, hvilket primært skyldes indførelsen af de to midlertidige
tilsigelsesstop i 2020-2021, samt forsinkelse i straffesagskæden, som følge af håndteringen af COVID-19. Som
følge af COVID-19 har en række aktiviteter været sat helt eller delvist i bero, herunder blandt andet
beskæftigelsesaktiviteter. Den lavere aktivitet har reduceret de aktivitetsbaserede omkostninger i 2021,
herunder blandt andet udgifter til uddannelses- og udviklingsaktiviteter, ligesom besættelse af vakante
stillinger har været vanskeliggjort. Tilsigelsesstoppet, der blev indført den 10. december 2020, blev gradvist
ophævet fra den 11. januar 2021 og fuldt ophævet den 7. februar 2021.
Dertil kommer mindreforbrug vedr. satspuljemidlerne på ca. 14,5 mio. kr., der primært kan henføres til
projekter, hvor det historisk har været vanskeligt at sikre afløb, samt forsinkede projekter. Også her har
nedlukningen som følge af COVID-19 i flere tilfælde vanskeliggjort gennemførsel af aktiviteter. Dertil
kommer, at snævre formålsbeskrivelser har gjort det vanskeligt at få fuldt afløb for midlerne.
Kriminalforsorgen har gennem de seneste år haft et stigende aktivitetsniveau som følge af det kraftigt stigende
antal årsindsatte. Det medfører et behov for at øge kapaciteten. Kriminalforsorgen har derfor i perioden 20182021 netto åbnet 615 pladser. Som resultat heraf er der et øget behov for fængselsbetjente. Kriminalforsorgen
har samtidigt, igennem de senere år, haft et kritisk lavt personaleniveau, hvorfor der i 2021 har været et stort
fokus på rekruttering og fastholdelse. I 2022 vil der fortsat være fokus på at sikre en nettotilgang af
fængselsbetjente.
Antallet af årsværk i 2021 er 4.475, svarende til niveauet for 2020. Samtidig er den gennemsnitligt pris pr.
årsværk steget fra ca. 485.000 kr. i 2020 til 491.000 kr. i 2021 (opgjort i løbende priser). De samlede
personaleomkostninger er steget fra 2.174,8 mio. kr. i 2020 til 2.197,1 mio. kr. i 2021, svarende til en stigning
på ca. 22 mio. kr. (i løbende priser). Det samlede lønsumsforbrug i 2021 ligger under lønsumsloftet på
Finansloven for 2021, der udgjorde 2.713,6 mio. kr.
De ordinære driftsindtægter var i 2021 på 3.741,4 mio. kr., mens de i 2020 udgjorde 3.583,9 mio. kr.
Bevillingen udgør langt hovedparten af de samlede ordinære indtægter. Udnyttelsesgraden af lånerammen
opgøres til 84,4 pct. i 2021. Den høje udnyttelsesgrad skyldes især en række større anlægsarbejder i
kriminalforsorgen de senere år, blandt andet byggeprojekterne i Jyderup Fængsel, Udlændingecenter Ellebæk
og Møgelkær Fængsel. I 2022 skønnes udnyttelsesgraden at være på niveau med 2021 og udgøre 84,4 pct., jf.
uddybning nedenfor.
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2.2.1. Overført overskud
For driftsbevillingerne udgør det overførte overskud 466,8 mio. kr., mod et overført overskud primo 2021 på
443,9 mio. kr. Fordelingen mellem hovedkontiene fremgår af afsnit 3.7. Bevillingsregnskabet.
Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti
(Mio. kr.)
Drift:
11.31.01 Direktoratet for
Kriminalforsorgen
11.31.03 Kriminalforsorgen i
institutioner og frihed
Administrerede ordninger mv.:
11.31.05 Bøder

Bevilling
(FL + TB)
3.762,2

Regnskab

Indtægter

-161,8

-250,4

466,8

Udgifter
Indtægter

0,0
-1,6

0,0
-1,2

0,0
0,0

Udgifter

Overført overskud
ultimo

3.827,9

2.2.2. Årets økonomiske resultater
Kriminalforsorgens regnskabsresultat for 2021 viser i forhold til finanslovsbevillingen et mindreforbrug på
22,9 mio. kr. Årets resultat svarer til en udnyttelse af bevillingen på 99,4 pct. Årsagen til resultatet fremgår
ovenfor. I lyset af ovenstående vurderes kriminalforsorgens økonomiske resultat i 2021 at være
tilfredsstillende.
2.2.3. Årets faglige resultater
COVID-19
Kriminalforsorgen har også i 2021 haft stort fokus på at håndtere COVID-19, herunder begrænse smitte blandt
ansatte og indsatte i alle institutioner. Kriminalforsorgen har løbende udarbejdet og opdateret beredskabsplaner
for at kunne følge myndighedernes anbefalinger og retningslinjer.
Restriktionerne og den konkrete smittespredning, som følge af COVID-19, har ikke desto mindre udgjort en
betydelig udfordring for driften af kriminalforsorgen på mange opgaver og områder. Dette har blandt andet
haft konkret betydning for at overholde centrale sagsbehandlingsmål, blandt andet som følge af
tilsigelsestoppet i starten af året, som har været medvirkende til at sagsbehandlingstiderne har været stigende.
Tilsvarende har et neddroslet aktivitetsniveau for at begrænse smittespredning i fængsler og arrester haft
betydning for beskæftigelses- og uddannelsesaktiviteterne. Herudover har smitte med COVID-19 blandt
kriminalforsorgens ansatte påvirket sygefraværet. På tværs af mange af kriminalforsorgens forskellige mål har
COVID-19 situationen således haft negativ indflydelse på målopfyldelsen.
I lyset af kriminalforsorgens vanskelige bemandingssituation har det været centralt at minimere
smittespredning af COVID-19 for at kunne opretholde en sikkerhedsmæssig forsvarlig drift.
Kriminalforsorgen har derfor arbejdet efter et forsigtighedsprincip, understøttet af en særlig bekendtgørelse,
med det formål at forebygge og inddæmme udbredelse af COVID-19 på kriminalforsorgens områder. Der har
dog i perioden løbende været smitteudbrud blandt ansatte og indsatte. Disse udbrud er blevet håndteret med
bistand fra regionerne, i det omfang det har været nødvendigt at iværksætte massetest.
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Kapacitet og belæg
Kriminalforsorgen gik ind i året med et højt belægsniveau. For at imødegå det høje belæg har
kriminalforsorgen udvidet den aktive kapacitet med 94 pladser i 2021 (netto). På trods heraf, var den samlede
gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse på 100,2 pct. i fængsler og arrester, hvilket er betydeligt over den
driftsmæssige optimale kapacitetsudnyttelsesgrad på 95-96 pct. Derfor har kriminalforsorgen blandt andet
været nødsaget til at anvende dobbeltbelæg for at håndtere det høje belæg.
Kriminalforsorgen påbegyndte i 2020 ombygningen af Jyderup Fængsel. I 2021 blev ombygningen afsluttet
og Jyderup Fængsel idriftsat til fremover udelukkende at huse kvindelige indsatte. Med det nye Jyderup
Fængsel fjernes risikoen for chikane og overgreb fra mandlige indsatte og kvinderne får mere målrettede og
varierede beskæftigelsestilbud end tidligere. Kvindelige indsatte har tidligere udgjort en minoritet i de
kønsblandede afsoningsmiljøer, hvorfor beskæftigelsestilbuddene i høj grad har været rettet mod den mandlige
majoritets kriminogene behov. Derfor har der tidligere kun været begrænsede beskæftigelsesmuligheder for
de kvindelige indsatte, der ønskede separat beskæftigelse fra mandlige indsatte. Jyderup Fængsel har været i
drift under hele ombygningsfasen, som er blevet afsluttet til tiden og har overholdt budgettet.
Bemanding, rekruttering og fastholdelse
Kriminalforsorgen har i 2021 manglet fængselsbetjente og haft et historisk højt belæg af indsatte. Det har
medført et stort pres på personalet og organisationen. Der er derfor blevet iværksat en række særlige tiltag og
projekter for at løfte trivslen og mindske presset på personalet, og for at rekruttere mere uniformeret personale.
I arbejdet med tiltagene har det været en prioritet at inddrage medarbejdere og ledere i kriminalforsorgen.
Kriminalforsorgen har i 2021 fortsat arbejdet med akuttiltag, som blev iværksat i slutningen af 2020, for at øge
trivslen i organisation og frigøre tid hos personalet. Det har blandt andet medført en ændret vagtplanlægning,
lettelser i krav til sagsbehandling og øget anonymisering af medarbejdere for at modgå vold og trusler.
Herudover blev det besluttet at igangsætte et pilotforsøg med runderingshold i Nyborg og Renbæk Fængsel
for at aflaste fængselsbetjentene. Mens anvendelsen af runderingshold kan bidrage til at frigøre
personaleressourcer eftersom, at bemandingen i mindre grad forankres på de enkelte afdelinger, bliver den
konkrete anvendelse dog også vurderet ift. eventuelle sikkerhedsmæssige og kriminalitetsforebyggende
konsekvenser af den anderledes bemandingsmodel. Ligeledes blev det besluttet, at kriminalforsorgens
forstærkningshold, på ca. 30 medarbejder, midlertidigt skal indgå som en del af den almindelige drift.
Forstærkningsholdet, blev oprettet i forbindelse med flerårsaftalen for perioden 2018-2021, som et
sikkerhedstiltag med henblik at aflaste institutioner og afdelinger med særlige sikkerhedsbehov.
Planlægning af vagter er et kerneelement for at få fritid og arbejdsliv til at gå op. Derfor blev der i 2021 igangsat
et projekt om fremrykning af vagtplanens offentliggørelse. Målet var at øge forudsigeligheden for
medarbejdere med skiftende vagter. Efter en periode med et pilotprojekt i halvdelen af landet, blev det vurderet,
at erfaringerne herfra var positive og på den baggrund besluttede kriminalforsorgen at implementere en
permanent landsdækkende ordning fra og med vagtplanen for januar 2022.
Endvidere har der været gennemført et forenklingsprojekt. Formålet var at lette sagsgange og gøre arbejdet
mere meningsfyldt for personalet. Konkret igangsatte kriminalforsorgen i 2021 et serviceeftersyn af interne
retningslinjer og lovgivning vedrørende krav og regler til opgaveløsningen i kriminalforsorgen, hvilket i 2021
har medført fjernelsen af nogle interne registrerings- og dokumentationskrav, som ikke skaber tilstrækkelig
værdi. F.eks. er krav om urinprøver i forbindelse med ledsaget udgang til retten og andre offentlige
myndigheder og sundhedsbesøg, blevet fjernet. Forenklingsprojektet videreføres i 2022 som en del af arbejdet
med afbureaukratisering i flerårsaftalen.
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Kriminalforsorgen har i 2021 fortsat haft et intensivt fokus på rekruttering og fastholdelse af fængsels- og
transportbetjente. I august 2021 blev det nyopførte Uddannelsescenter Møgelkær indviet med henblik på at
styrke rekrutteringsindsatsen i det vestlige Danmark. Kriminalforsorgen har i 2021 rekrutteret 119
fængselsbetjente og 47 transportbetjente. Der har i perioden været en afgang på 161 fængselsbetjente og 37
transportbetjente, hvilket giver en nettoafgang på 42 fængselsbetjente og en nettotilgang på 10
transportbetjente. I 2021 blev det også muligt for transportbetjente at videreuddanne sig til fængselsbetjent
gennem en 1-årig merituddannelse. I alt er 24 transportbetjente blevet optaget på denne uddannelse. Heraf er
3 fratrådt efter de første praktikforløb.
Kriminalforsorgens sygefravær har gennem en årrække været en udfordring og der har været gennemført
indsatser, der understøtter arbejdet med at nedbringe sygefraværet. Det flerårige mål var at nedbringe
sygefraværet til 15 dage i gennemsnit pr. medarbejder ved udgangen af 2021. Målet skal ses i lyset af, at
sygefraværet i 2018 udgjorde 20,3 dage i gennemsnit pr. medarbejder, hvorfor der har været en intensiveret
indsats for at håndtere særligt langtidssygefraværet samt at styrke den koncernfælles indsats ift. at forebygge
det hyppige sygefravær. I 2021 er det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder 16,3 dage. Det vurderes, at
COVID-19, særligt i 4. kvartal, har medført en stigning i sygefraværet for alle personalegrupper.
Der er i 2021 igangsat yderligere sygefraværsinitiativer med hjælp fra statsfinansierede puljemidler fra
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Initiativerne er blandt andet at opkvalificere
personaleansvarlige chefer og HR-konsulenter, øge fokus på den tidlige forebyggelse af mistrivsel og
sygefravær samt støtte til særligt udsatte medarbejdergrupper.
Sikkerhed i kriminalforsorgen
Kriminalforsorgen har i 2021 arbejdet med en at færdiggøre den styrkelse af kriminalforsorgens
sikkerhedsorganisation, som var en del af flerårsaftalen for 2018-2021. Arbejdet har blandt andet bestået i,
implementering af konkrete initiativer, der understøtter kompetenceudviklingen i både områder og
institutioner. Herudover er der blevet udpeget sikkerhedskoordinatorer i institutionerne.
Kriminalforsorgen havde i 2020 tre meget alvorlige undvigelser fra lukkede fængsler og arrester med forhøjet
sikkerhed. På baggrund af dette blev der iværksat en række initiativer, som man i 2021 har arbejdet målrettet
med. Der er gennemført en række konkrete bygningsmæssige og sikringstekniske forbedringer, ligesom en
række sikkerhedsmæssige procedurer er blevet gennemgået og justeret. Der arbejdes desuden med at beskrive
og implementere en række sikkerhedstandarder og retningslinjer, f.eks. for mængden af genstande, som
indsatte må råde over i cellen, for anvendelse af sikringsmidler, sikkerhedsvurdering osv.
De ansattes sikkerhed har også været et centralt fokusområde i 2021. I fængsler og arrester har det samlede
antal volds- og trusselsepisoder været faldende fra 10,4 episoder pr. 100 indsatte i 2019 (427 målt i antal
episoder) til 7,5 episoder pr. 100 indsatte i 2021 (319 målt i antal episoder).
Kriminalforsorgen arbejder langsigtet, systematisk og helhedsorienteret med nedbringelse af fysisk og psykisk
vold mod ansatte. Det sker ved løbende implementering af nye tiltag på de tre indsatsområder registrering,
håndtering og forebyggelse af voldsomme hændelser. Dette sker i overensstemmelse med kriminalforsorgens
implementering af nul-tolerance over for vold fra 2015.
Kriminalforsorgen har opnået gode resultater med denne tilgang til nedbringelse af vold og trusler mod ansatte,
Udviklingen af indsatser, der kan mindske problemet yderligere, fortsættes, samtidig med at fokus på
håndtering af voldsomme hændelser fastholdes for at mindske belastningen på ansatte.
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Kriminalitetsforebyggelse
Kriminalforsorgen har i 2021 bidraget til udarbejdelsen af den tværministerielle rapport om bedre rammer for
besøg mv. for børn af indsatte. I rapporten undersøges de nuværende betingelser, regler og retningslinjer og
på den baggrund gives en række konkrete anbefalinger til at forbedre forholdene for børn af indsatte. Rapporten
har affødt konkrete initiativer rettet mod at skabe bedre vilkår for børn af indsatte i den nye flerårsaftale.
I 2021 blev kriminalforsorgens forældregrupper udliciteret til pårørendeforeningen SAVN. Forældregrupperne
tilbyder indsatte forældre hjælp og støtte til rollen som far eller mor. I gruppeforløbene arbejder de indsatte
blandt andet med at skabe forståelse for og viden om barnets perspektiv, udveksle erfaringer, styrke kvaliteten
af kontakten til deres børn og styrke samarbejdet med den anden forælder, plejefamilie og myndigheder.
Som følge af ikrafttrædelsen af lovforslag om misbrugsbehandling i arresterne, har kriminalforsorgen i 2021
implementeret og idriftsat primærbehandling i arresterne. I driften indgår tillige en styrkelse af koordinering
af det fortsatte behandlingsforløb i forbindelse med evt. løsladelse og/ eller ved overførsel til en
afsoningsinstitution.
Kriminalforsorgen har i 2021 endvidere udviklet og idriftsat en målrettet motivationsindsats for personer dømt
for seksualkriminalitet i Nr. Snede Fængsel, der skal motivere til behandling med henblik på at nedbringe
recidiv.
Kriminalforsorgen anvender det strukturerede risiko- og behovsvurderingsredskab (LS/RNR) til at vurdere den
dømtes risiko for recidiv og behov for indsatser. I 2021 blev der i tillæg hertil udrullet en forkortet udgave af
redskabet (Screening Version) til alle landets KiF-afdelinger. Screening Version er en indledende screening,
der skal gøre KiF-medarbejderne i stand til på kort tid at prioritere ressourcer på og målrette indsatser til de
dømte, der har størst behov herfor/risiko for tilbagefald til kriminalitet.
Endelig kan det fremhæves, at det sikrede klientnetværk (SK-nettet) den 18. marts 2021 blev genåbnet i 8
fængsler samt i Vestre Fængsel.
Øget fokus på kontrol og tilsyn
Enheden Koncern Kontrol og Tilsyn blev oprettet primo 2021. Enheden står for at tilvejebringe et
sammenhængende og dedikeret fokus på at styrke tilsyn og kontrol med henblik på at sikre en effektiv og
ensrettet kontrol- og tilsynsvirksomhed, herunder tilsynet med betinget dømte, samfundstjeneste og dømte på
fodlænkeområdet. Samtidig blev der etableret et Tilsynsforum med repræsentanter fra
kriminalforsorgsområdernes ledelse, og en række underfora, med henblik på at sikre en tydelig organisatorisk
og ledelsesmæssig forankring i hele styringskæden.
Koncern Kontrol og Tilsyn har i det første år haft særlig fokus på ensretning af sagsgange i KiF-afdelingerne.
I slutningen af året blev det besluttet, at også koordineringen af de nye udslusningsfængsler er forankret i
enheden.
IT-forretningsudvikling, databeskyttelse og informationssikkerhed
Kriminalforsorgen har i 2021 haft fokus på at øge IT-understøttelsen af kerneforretningen. Der er i den
forbindelse udviklet og idriftsat to nye IT-systemer. KRIL-systemet (KlientRettet Indbetalings Løsning) skal
sikre en mere effektiv og sikker håndtering af overførsler af penge til de indsatte og samtidig frigive tid hos
personalet. Løsningen er i 2021 sat i drift i Område Hovedstaden og forventes udrullet i sekvenser frem mod
2. kvartal 2022, hvor løsningen vil være udrullet til alle områder. KrimIntel er en digital platform, der bidrager
til at styrke sikkerhedsniveauet og evnen til at forebygge hændelser, der truer ordens- og sikkerhedssituationen
for både de ansatte i kriminalforsorgen og samfundet generelt. Det sker gennem en effektiv opsamling og
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registrering af efterretninger, der gør en proaktiv, målrettet og effektiv respons på trusler mulig. KrimIntel er
udrullet bredt i sikkerhedsorganisationen og områderne.
Kriminalforsorgen besluttede i 2019 at styrke sit fokus på databeskyttelse og informationssikkerhed, og
igangsatte på det tidspunkt et program herfor (DIS-programmet). DIS-programmet har bl.a. haft til formål at
løfte det generelle kompetenceniveau, at kortlægge aktuelt complianceniveau, at udarbejde handlingsplaner,
og at etablere et ledelsessystem for sikring af databeskyttelse og informationssikkerhed. Formålene anses
grundlæggende som opfyldt, og kriminalforsorgens DIS-program er afsluttet i december 2021. Det videre
arbejde med fortsat styrkelse af området, herunder opnåelse af modenhedsniveau 4 i forhold til ISO27001,
implementering af ISO27701 og efterlevelse af de 20 tekniske minimumskrav, sker gennem et fortsat højt
fokus i driftsorganisationen. Herudover gennemførte Datatilsynet i november 2021 tilsyn hos
Kriminalforsorgen på Færøerne, som blev afsluttet uden bemærkninger.
Der er i 2021 udarbejdet en ekstern gennemgang af NyX-projektet, der har til formål at udskifte
kriminalforsorgens mest forretningskritiske system Klientsystemet. Gennemgangen angiver blandt andet et
behov for at styrke det styringsmæssige fundament for projektet. Med udgangspunkt i gennemgangen og den
opfølgende redegørelse til justitsministeren af 13. januar 2022, iværksættes en række konsolideringsaktiviteter
i NyX-projektet med henblik på fornyet risikovurdering i Statens IT-råd og forelæggelse for Folketingets
Finansudvalg.
Statens Budgetsystem (SBS) er i 2021 implementeret i de sidste dele af organisationen, som skal anvende
systemet. Herudover er implementeringen af systemet påbegyndt i Kriminalforsorgen i Grønland (KiG).
Implementeringen vil styrke kriminalforsorgens arbejde med økonomiopfølgninger ved blandt andet at
ensrette og systemunderstøtte økonomistyringen på tværs af organisationen.
Grønland
Kriminalforsorgen i Grønland har i 2021 fået ny direktør og der er tillige ansat en sekretariatsleder på
Hovedkontoret.
I 2021 har Kriminalforsorgen i Grønland haft særligt fokus på strukturen i opgaveløsningen og at styrke
arbejdsmiljøet for de ansatte, samt at sikre struktur, ro og rettidig omhu for de indsatte. Herudover har der
været fokus på at styrke bemandingssituationen, hvor lønløftet for anstaltsbetjente har bidraget til at forbedre
personalesituationen blandt de uniformerede medarbejdere. Der er dog fortsat enkelte udfordringer i forhold
til rekruttering og fastholdelse i den civile personalegruppe.
For at styrke resocialisering og sikre en ensartet og målrettet indsats i arbejdet med den indsatte har der været
fokus på implementeringen af resocialiseringsværktøjet RS 8, som skal sikre relevant opfølgning og
udvikling i den enkelte indsattes resocialiseringsproces. Desuden har det været et mål at styrke og udvikle
beskæftigelsesmulighederne ud fra de muligheder de grønlandske forhold giver.
Herudover har Kriminalforsorgen i Grønland haft fokus på udvikling af motivationsprogrammer og anden
forberedelse til implementering af initiativer fra anbefalingerne i det grønlandsk/danske arbejde for en
styrket indsats for udsatte børn og unge.
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2.3. Kerneopgaver og ressourcer
2.3.1. Opgaver og ressourcer – skematisk oversigt
Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver
Opgave § 11.31
0-Generel fællesomkostninger
1-Administration af straffuldbyrdelse
2-Bygninger og biler
3-Sikkert ophold og transport
4-Klientsagsbehandling
5-Uddannelse (klienter)
6-Beskæftigelse og produktion
7-Misbrugsbehandling og
programvirksomhed
8-Sundhed
I alt

Indtægtsført
Øvrige
bevilling, inklusiv
Omkostninger
indtægter
TB 2021

Andel af
årets
overskud

-599,3
-368,6
-438,0
-1.275,9
-364,4
-53,3
-247,4

-11,1
-5,2
-7,2
-150,1
-0,1
-1,5
-74,4

606,6
371,5
442,4
1.418,0
362,2
54,5
320,3

-3,8
-2,3
-2,8
-8,1
-2,3
-0,3
-1,6

-126,1
-127,2
-3.600,4

0,0
-0,1
-249,7

125,3
126,5
3.827,2

-0,8
-0,8
-22,9

Anmærkninger: Fordelingen af kriminalforsorgens bevilling er sket på baggrund af fordelingen af øvrige indtægter og omkostninger.
Tallene i tabellen er afrundet til nærmeste 0,1 mio. kr., og den summerede række kan derfor indeholde afvigelser..

2.4. Målrapportering
2.4.1. Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse
Tabel 4: Årets resultatopfyldelse
Mål

Opnåede resultater

Grad af
målopfyldelse

En del af straffesagskæden (vægt 20 pct.)
Mål 1: Effektiv sagsbehandling på tværs af myndighederne
1.1 (vægt: 2,5 pct.)
Den gennemsnitlige
sagsbehandlingstid for sager, hvor
tiltalte idømmes ubetinget
frihedsstraf og påbegynder
afsoning i 2021, skal som
minimum fastholdes ift. niveauet i
2020.

I 2020 var den gennemsnitlige
sagsbehandlingstid, hvor tiltalte blev idømt
frihedsstraf og påbegyndte afsoning på 345
dage. Tilsvarende tal var i 2021 428 dage.
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Ikke opfyldt

Mål

Opnåede resultater

Grad af
målopfyldelse

1.2 (vægt: 2,5 pct.)
Den gennemsnitlige
sagsbehandlingstid fra
anmeldelsen er modtaget i
kriminalforsorgen
til afsoningen er påbegyndt må
højst være på 55 dage i
gennemsnit.
1.3 (vægt: 5 pct.)
Den dømte skal være indsat inden
for 30 dage efter modtagelse af
fuldbyrdelsesordren i
mindst 85 pct. af vvv-sagerne.
1.4 (vægt: 2,5 pct.)
Andelen af dømte, der udebliver
fra afsoning, skal nedbringes i
forhold til niveauet i
2019.
1.5 (vægt: 5 pct.)
I sager vedrørende
udvisningsdømte udlændinge,
hvor der kan blive tale om
overførsel til
afsoning i eget hjemland, skal
mindst 85 pct. af alle sager
forelægges departementet senest
10 arbejdsdage fra straffens
iværksættelse.
Mål 2: Betjening af Folketinget
2.1 (vægt: 2,5 pct.)

I 2020 var den gennemsnitlige
sagsbehandlingstid fra anmeldelsen blev
modtaget i kriminalforsorgen til afsoning
blev påbegyndt 57 dage. Tilsvarende tal i
2021 var 81 dage.

Ikke opfyldt

I 2020 var 81,3 pct. af de vvv-dømte indsat
inden for 30 dage. Tilsvarende tal er for
2021 76,5 pct.
Ikke opfyldt
I 2019 var udeblivelsesprocenten på 17,7
pct. i 2020 var den 15,5 pct. Tilsvarende tal i
2021 var 16,6 pct.

I 2020 blev 96 pct. af sagerne vedrørende
udvisningsdømte udlændinge forelagt
departementet inden for tidsfristen.
Tilsvarende tal for 2021 til og med den 18.
november er 95 pct.

Opfyldt

Opfyldt

Den 19. november overgik den fulde
sagsbehandling til kriminalforsorgen.

I 2021 er der fremsendt bidrag til 243 ud af
256 folketingspørgsmål rettidigt, hvilket
svarer til 95 pct.

Kriminalforsorgen skal afgive
bidrag til Justitsministeriet inden
for høringsfristen i 95
Tallene omfatter spørgsmål, som er stillet fra
pct. af alle høringer over
den 1. januar til og med den 31. december
udvalgsspørgsmål mv., som
2021 samt spørgsmål stillet i december
fremsendes efter den 1. januar
2020, hvor svarfristen ligger inden for første
2021
kvartal 2021.
Bedre balance mellem kapacitet, belæg og bemanding (vægt: 22,5 pct.)
Mål 3: Tilpasning af kapacitet
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Opfyldt

Mål

Opnåede resultater

3.1 (vægt: 7,5 pct.)

Kapacitetsudvidelsen på ca. 20 pladser (18
pladser i Nyborg Fængsel) er gennemført. I
juni 2021 genåbnede Møgelkær Fængsel
endvidere med 66 pladser. Herudover er der
i 2021 projekteret kapacitetsudvidelser i
Horserød Fængsel, Køge Arrest, Helsingør
Arrest og Ringe Fængsel svarende til de 140
yderligere pladser.

Kapaciteten udvides med ca. 20
pladser i 2021, og projekteringen
af yderligere ca. 140
ekstra pladser skal være
gennemført i løbet af 2021.
Derudover skal der udarbejdes
projektforslag med styrende
budget for yderligere ca. 160
pladser.

Der blev i forbindelse med forberedelserne
til en ny flerårsaftale udarbejdet
projektforslag med styrende budgetter for
over 200 pladser.

Grad af
målopfyldelse

Opfyldt

Flerårsaftalen for 2022-2025 medfører en
betydelig revision af
kapacitetsudvidelsesplanen ift. det i MR2021 forudsatte.
Mål 4: Øget fastholdelse og rekruttering
4.1 (vægt: 7,5 pct.)
I 2020 blev der optaget 147 fængselsbetjente
og 43 transportbetjente. I 2021 er der, på
Der skal rekrutteres mindst 200
trods af øget fokus på rekruttering, optaget
nye fængselsbetjente og 90
119 fængselsbetjente og 47 transportbetjente
transportbetjente.
[på de uniformerede uddannelser]. Desuden
er 24 transportbetjente påbegyndt
merituddannelsen til fængselsbetjent.
4.2 (vægt: 7,5 pct.)
I 2020 var der en afgang på 172
fængselsbetjente og 26 transportbetjente. I
Der må højst være en afgang på
2021 har der været en afgang på 161
170 fængselsbetjente og 20
fængselsbetjente og 37 transportbetjente.
transportbetjente.
Styrket sikkerhed og tryghed (vægt: 17,5 pct.)
Mål 5: Styrket sikkerhed for de ansatte
5.1 (vægt: 5 pct.)
I 2019 blev der registreret 197 episoder,
hvor ansatte var udsat for vold. I 2021 blev
Niveauet for vold mod ansatte skal der registreret 148 episoder.
reduceres med 5 pct. i forhold til
2019 målt
I 2019 var det samlede antal voldsepisoder
som antal episoder pr. 100 i belæg. mod ansatte pr. 100 i belæg på 4,01.
tilsvarende tal for 2021 er på 3,23, hvilket
svarer til et fald på 19,5 pct.
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Ikke opfyldt

Ikke opfyldt

Opfyldt

Mål

Opnåede resultater

5.2 (vægt: 5 pct.)

I 2019 blev der registreret 331 episoder,
hvor ansatte var udsat for trusler. I 2021 blev
der registreret 246 episoder.

Niveauet for trusler mod ansatte
skal reduceres med 5 pct. i forhold
til 2019 målt
som antal episoder pr. 100 i belæg.

I 2019 var det samlede antal trusselsepisoder
mod ansatte pr. 100 i belæg på 6,43.
Tilsvarende tal for 2021 er på 4,27. hvilket
svarer til et fald på 33,6 pct.
Mål 6: Nedbringelse af antallet af undvigelser
6.1 (vægt: 7,5 pct.)
Alle initiativer er samlet i en
implementeringsplan. Fremdrift går som
Kriminalforsorgen skal i 2021
planlagt for en stor del af initiativerne.
gennemføre de tiltag, som fremgår
af den indsatsplan,
De konkrete tiltag, som blev iværksat lokalt
der blev udarbejdet efter en
som opfølgning på undvigelsen fra
undvigelse fra Herstedvester
Herstedvester Fængsel er, med undtagelse af
Fængsel den 20. oktober 2020,
tilpasning af målgruppen til fængslet samt
samt af den tværministerielle
etablering af et sikret afsnit, alle gennemført
handlingsplan, som er udarbejdet i og afsluttet.
et samarbejde mellem
Direktoratet for
Alle tiltag er enten gennemført eller i proces.
Kriminalforsorgen, Rigspolitiet,
Målopfyldelsen er derfor samlet set mindre
Rigsadvokaten og regionerne.
tilfredsstillende.
Rammen om et liv uden kriminalitet (vægt: 10 pct.)
Mål 7: Beskæftigelse og uddannelse til de indsatte
7.1 (vægt: 5 pct.)
I 2020 var beskæftigelsesgraden på100,6
pct.* Tilsvarende tal for 2021 var på 99,8
Den samlede beskæftigelsesgrad
pct.
for indsatte i fængsler skal være på
mindst 95 pct.
7.2 (vægt: 5 pct.)
I 2020 var antallet af gennemførte
kursusdage 4.202. Tilsvarende tal for 2021
Antallet af gennemførte AMUer 3.130 dage.
kursusdage skal stige med 20 pct. i
forhold til 2019.
Attraktiv arbejdsplads (vægt: 15 pct.)
Mål 8: Nedbringelse af sygefraværet
8.1 (vægt: 7,5 pct.)
I 2019 var det gennemsnitlige sygefravær pr.
Det samlede sygefravær skal være årsværk i årseffekt på 20,1 dage. I 2020 var
nedbragt til højst 15 dage i
niveauet 16,5 dage. Tilsvarende for 2021 er
gennemsnit pr. årsværk
16,3 dage.
i årseffekt.
Mål 9: Forbedret indsats overfor PTSD
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Grad af
målopfyldelse

Opfyldt

Ikke opfyldt

Opfyldt

Ikke opfyldt

Ikke opfyldt

Mål

Opnåede resultater

Kriminalforsorgens institutioner har
gennemgået deres anvendelse af
Alle institutioner i
kriseberedskabet med henblik på
kriminalforsorgen skal i 2021
identifikation af forbedringspotentialer.
implementere handlingsplaner for Institutionerne har udarbejdet lokale
at styrke den lokale anvendelse af handlingsplaner og implementeret disse.
kriminalforsorgens
Fokus for handleplanerne har været at
kriseberedskab, særligt i forhold til kvalitetssikre og styrke det lokale
ansattes psykiske
kriseberedskab med henblik på at forebygge
belastningsreaktioner, herunder
alvorlige belastningsreaktioner, herunder
PTSD.
PTSD. Herudover er der planlagt lokale
temadage med fokus på forebyggelse af
PTSD og beslastningsreaktioner ved
voldsomme hændelser. Temadagene
udrulles ved udgangen af 1. kvartal 2022.
Moderne og effektiv myndighed (vægt: 15 pct.)
Mål 10: Styrket databeskyttelse og bedre styring
10.1 (vægt: 5 pct.)

Grad af
målopfyldelse

9.1 (vægt: 7,5 pct.)

Kriminalforsorgen skal i 2021
gennemføre den af styregruppen
vedtagne plan for bølge
2 i projekt om ny platform for
klientsagsbehandling (NyXprojektet).
10.2 (vægt: 5 pct.)
I forbindelse med
Digitaliseringsstyrelsens ISO
27001-modenhedsmåling har
myndigheden udarbejdet en
handlingsplan i september 2020.
De aktiviteter i planen, der har
deadlines i 2021, skal
implementeres, herunder
evaluering af ISMS, auditering og
udarbejdelse af rollebeskrivelser
for systemejere.
Kriminalforsorgen mangler at
implementere 8 af de tekniske
minimumskrav, der indgår i ISO
27001-modenhedsmålingen.
7 af disse skal ligeledes være
implementeret ved udgangen af
2021.

NyX-projektet er i 2021 sat i bero med
henblik på en ekstern gennemgang af
projektet.

Handlingsplanen for ISO-modenhed blev
revideret i oktober 2020 på grund
omprioritering i Center for IT og
Digitalisering, hvilket blandt andet skyldtes
flytning af datacenter og netværk til Statens
IT. Den reviderede handlingsplan medfører,
at modenhedsniveau 4 i ultimo 2021 ikke er
nået for 'informationssikkerhedspolitik',
'leverandørstyring', 'risikostyring' og
'beredskab'.
Herudover vurderer kriminalforsorgen, at 18
af de 20 tekniske minimumskrav er opfyldt.

Side 17 af 34

Opfyldt

Ikke opfyldt

Ikke opfyldt

Mål

Opnåede resultater

Grad af
målopfyldelse

10.3 (vægt: 5 pct.)
Projekt "Optimeret
Økonomistyring" er fuldt
implementeret og årshjulet for
økonomistyring i
kriminalforsorgen følges året ud.
Governancestrukturer og
systemunderstøttelse (SBS) sikrer
rettidig og præcis opfølgning på
afvigelser i
budgetimplementeringen,
herunder i forhold til
satspuljemidler.
Samlet målopfyldelse

Projektet går som planlagt med en løbende
udvikling og forbedring af
økonomistyringen. SBS er fortsat under
implementering, hvor også
Kriminalforsorgen i Grønland har igangsat
processen for implementeringen af SBS.

Opfyldt

45 pct.

*) Beskæftigelsesgraden kan overstige 100 pct. idet nogle aktiviteter strækker sig ud over ugenormen (37 timer) eksempelsvis pasning af dyr i
landbruget, ekstraordinær rengøring og andre driftsopgaver uden for normal arbejdstid og i weekenden

Den samlede målopfyldelse for kriminalforsorgens mål- og resultatplan 2021 er opgjort til 45 pct. COVID-19
situationen har vanskeliggjort opfyldelsen af en række af kriminalforsorgens mål for 2021. Ikke desto mindre
kan målopfyldelsesgraden ikke betragtes som værende tilfredsstillende.
Nedenfor følger uddybende bemærkninger til målopfyldelsen.
2.4.2. Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger
En del af straffekæden (mål 1 og 2)
Kriminalforsorgen har ikke opfyldt målene om sagsbehandlingstid. Årsagen hertil vurderes at være
restriktioner som følge af COVID-19, har medført tilsigelsesstop i perioden den 12. marts 2020 til den 17. april
2021 og den 10. december 2020 til den 8. februar 2021 har der været et delvist tilsigelsesstop. På baggrund af
dette er der blandt andet opstået sagsbehandlingspukler på fodlænkeområdet, som har betydning for den
samlede sagsbehandlingstid. Som resultat heraf, har kriminalforsorgens koncernledelse medio december 2021
besluttet at iværksætte en bunkebekæmpelse på fodlænkeområdet med henblik på at nedbringe
sagsbehandlingspuklerne.
Efter tilsigelsesstoppet blev kriminalforsorgens områder bedt om at prioritere voldssager, voldtægtssager og
våbensager (vvv-sagerne) mest muligt. Målopfyldelsen for vvv-sager for 4. kvartal 2021 er isoleret set på 84,5
pct., hvilket nærmer sig det fastsatte målniveau på 85 pct.
Bedre balance mellem kapacitet, belæg og bemanding (mål 3 og 4)
I 2021 er der blevet gennemført en kapacitetsudvidelse på Nyborg Fængsel på 18 pladser og Møgelkær
Fængsel genåbnede med 66 pladser.
Kriminalforsorgen har et stort fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker og fastholder
kvalificerede medarbejdere. I 2021 har der været en nettoafgang på 42 fængselsbetjente og en nettotilgang på
10 transportbetjente. Resultatet skyldes overordnet to centrale problemstillinger; at målgrupperne i høj grad
finder uddannelsen mindre attraktiv end alternative uddannelser og jobs, og den generelt høje
beskæftigelsesgrad, som præger arbejdsmarkedet i øjeblikket. En faktor, der yderligere vanskeliggør
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rekrutteringen, er formentlig, at der eksisterer visse opfattelser af, at lønnen i kriminalforsorgen er for lav, at
arbejdet som betjent er for farligt, og at arbejdsmiljøet er for dårligt.
I foråret 2021 gennemførte kriminalforsorgen en ny stor rekrutteringskampagne. Selvom kampagnen mødte
stor opbakning og medførte stor aktivitet, har den imidlertid ikke tiltrukket flere kvalificerede ansøgere til
uddannelsen. Kriminalforsorgen har på den baggrund tænkt i alternative kommunikationsveje for at nå den
ønskede målgruppe i efteråret og vinteren 2021/2022.
Styrket sikkerhed og tryghed (mål 5 og 6)
Kriminalforsorgen har i 2021 fortsat den intensive indsats med at reducere vold og trusler mod de ansatte.
Niveauet har været faldende siden 2016, og den tendens er fortsat i 2021.
Kriminalforsorgens indsats mod undvigelser baserer sig på en implementeringsplan, der blev udarbejdet i
forlængelse af redegørelsen og indsatsplanen efter undvigelsen den 20. oktober 2020 fra Herstedvester Fængsel
samt den tværministerielle handlingsplan. Fremdriften går som planlagt for en stor del af initiativerne i
implementeringsplanen. De konkrete lokale tiltag, som blev iværksat som en opfølgning på undvigelsen fra
Herstedvester Fængsel, er stort set gennemført. Dog med undtagelse af tilpasningen af målgruppen til fængslet
samt etableringen af et sikret afsnit. Desuden er alle entreprisekontrakter m.m. til generelt at styrke
sikkerhedsniveauet i Herstedvester Fængsel indgået. Arbejdet påbegyndes i 1. kvartal 2022 og forventes
afsluttet medio 2022. Størstedelen af initiativerne forventes afsluttet i løbet af 2022.
Rammen om et liv uden kriminalitet (mål 7)
Der skal sikres en høj beskæftigelse i de danske fængsler. Kriminalforsorgen skal derfor understøtte, at flest
mulige indsatte med behov for uddannelse får gennemført relevante kompetencegivende kurser.
Kriminalforsorgen har opnået målsætningen om en høj beskæftigelsesgrad af de indsatte på trods af COVID19 restriktioner. Restriktionerne har dog haft indflydelse på gennemførelsen af AMU-kurser, da der har været
lukket ned for brug af eksterne undervisere i en større del af året. Interne AMU-kurser har i et mindre omfang
kunne gennemføres. Kriminalforsorgens løbende beredskabsplaner har desuden, for at begrænse
smittespredning i institutionerne, suspenderet uddannelse, herunder særligt uddannelsesaktiviteter, som går på
tværs af afdelinger og dermed blander indsatte fra forskellige afdelinger.

Attraktiv arbejdsplads (mål 8 og 9)
Kriminalforsorgen har også i 2021 haft fokus på at nedbringe sygefraværet. Sygefraværet har generelt været
højt, men har siden 2018 været faldende. I 2021 var sygefraværet 16,3 dage. Særligt ses der et fald i
langtidssygefraværet fra 2019 til 2021, hvor faldet er 4,5 dage. Faldet ses hovedsageligt blandt den
uniformerede medarbejdergruppe.
Kriminalforsorgen har i 2021 ikke nået målet på 15 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Fra september har
kortidssygefraværet været stigende. Det er vurderingen, at den stigende smitte i samfundet med COVID-19
’Omikron’-varianten har haft en væsentlig betydning for stigningen i sygefraværet i årets sidste fase.
Moderne og effektiv myndighed (mål 10)
NyX-projektet skal tilvejebringe en ny platform for klientsagsbehandling. Projektet blev i september 2021 sat
i bero og der blev udarbejdet en ekstern gennemgang samt oversendt en redegørelse til justitsministeren.
Konklusionen på gennemgangen er, at NyX-projektet med en række foreslåede justeringer vil være den rigtige
strategi til at tilvejebringe erstatningen for Klientsystemet. Projektet vil i den kommende periode gennemføre
aktiviteter i en konsolideringsfase med henblik på at etablere de rette forudsætninger for gennemførelsen af
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projektet, herunder udarbejdelsen af et tilstrækkeligt styringsgrundlag og forberedelse af ny risikovurdering i
Statens IT-råd samt forelæggelse for Finansudvalget.
I perioden marts-september 2021 reviderede Rigsrevisionen kriminalforsorgens efterlevelse af 20 tekniske
minimumskrav, der skal efterleves af alle statslige myndigheder. Resultaterne af revisionen fremgår af
beretning nr. 9/2021 om 5 statslige myndigheders efterlevelse af 20 tekniske minimumskrav. Ifølge
Rigsrevisionen efterlevede kriminalforsorgen på revisionstidspunktet 16 ud af de 20 krav. Kriminalforsorgen
har taget Rigsrevisionens revision til efterretning og har implementeret en yderligere opfyldelse af kravene,
således at kriminalforsorgen vurderer at opfylde 18 af de 20 krav. Kriminalforsorgen mangler fuld efterlevelse
af kravet om opdatering af mobile enheder og kravet om opdatering af klienter. Kriminalforsorgen har
udarbejdet en handlingsplan, der skal understøtte efterlevelse af de to manglende krav inden udgangen af 2022.
2.5. Forventninger til det kommende år
Afsnittet har fokus på det kommende år, men på baggrund af den netop indgåede flerårsaftale for
kriminalforsorgens økonomi i perioden 2022-2025 vil afsnittet også berøre initiativer, der strækker sig ud over
det kommende år.
Flerårsaftale 2022-2025
Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået en ny
flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi 2022-2025. Aftalen skal skabe fundamentet for en genopretning
af kriminalforsorgen med en væsentlig forøgelse af kapaciteten og en målrettet indsats for at fastholde og
rekruttere de nødvendige fængselsbetjente. Samtidig skal der sættes hårdt ind over for de indsatte, som ikke
vil et liv uden kriminalitet, mens de, som ønsker at være en del af samfundet, skal hjælpes bedre på vej.
Høj kapacitetsudnyttelse
Kriminalforsorgen forventer, at belægget fortsat vil være stigende i 2022. For at kunne håndtere det forventede
stigende belæg er det med flerårsaftalen besluttet at gennemføre udvidelser af kriminalforsorgens nuværende
kapacitet i Danmark med i alt 326 fængsels- og arrestpladser (netto) i løbet af 2022-2025, heraf 76 pladser
(netto) i 2022.
Det er endvidere besluttet at leje 300 fængselspladser i Kosovo. Det forudsættes, at fængselspladserne skal
håndtere udvisningsdømte udlændinge. Det er ved aftaleindgåelsen forventningen, at ibrugtagelsen af
fængselspladserne vil kunne påbegyndes fra starten af 2023, og at samtlige pladser er ibrugtaget i 2024. Der
er desuden truffet beslutning om at ændre reglerne for udstationering og at udvide kriminalforsorgens
udslusningskapacitet med ca. 75 pladser fordelt på fire nye udslusningsfængsler (tidligere benævnt pensioner),
herunder Pension Avedøre. Således vil flere indsatte fremadrettet kunne afsone den sidste del af deres straf i
kriminalforsorgens udslusningsfængsler eller i eget hjem med fodlænke. Denne justering af reglerne forventes
samlet at frigøre ca. 175 fængselspladser årligt ved fuld indfasning og dermed bidrage til at nedbringe
overbelægget i fængslerne.
Bemanding
Manglen på fængselsbetjente har medført, at det i forskelligt omfang har været nødvendigt at anvende
overarbejde for at håndtere et stigende belæg og sikre orden. På trods af at der i 2022 iværksættes nye og store
tiltag møntet på at øge rekruttering og fastholdelse, vil det i 2022 fortsat være nødvendigt at anvende
overarbejde. Det er forventningen, at de nye tiltag på sigt vil bidrage til at sikre en egentlig nettotilgang af
fængselsbetjente. Dette vil betyde en gradvis bedre bemandingsbalance og dermed lette udfordringerne ved en
række konkrete kapacitetsudvidelser, som følge af et fortsat stigende belæg.
Øget rekruttering og fastholdelse af uniformeret personale
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Kriminalforsorgen har et strategisk mål om at sikre en nettotilgang af uniformeret personale.
Kriminalforsorgen vil i 2022-2025 øge rekrutteringen ved at iværksætte en række tiltag til at forbedre vilkårene
for elever på fængselsbetjentuddannelsen og transportbetjentuddannelsen. Herunder vil der blandt andet blive
indført
fuld
basisløn
på
kriminalforsorgens
uddannelser,
implementeret
en
forbedret
fængselsbetjentuddannelsen, sikret bedre støtte og vejledning under praktikforløb samt etableret en ny
uddannelsesafdeling i Nykøbing Falster og en pop-up-skole.
Yderligere nedbringelse af sygefravær
Kriminalforsorgen vil i 2022 fortsat have fokus på at forebygge og nedbringe sygefraværet samt at forbedre
arbejdsmiljøet og reducere nedslidningen. Der vil blive arbejdet videre med de allerede iværksatte initiativer,
og erfaringen fra de afsluttede puljemiddelsinitiativer i regi af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(STAR) skal forankres.
Det er besluttet, at måltallet for det samlede sygefravær for kriminalforsorgens institutioner pr. område skal
være på maksimalt 14 dage i gennemsnit pr. medarbejder i 2022. Det vil sige, at det samlede gennemsnit af
sygefraværsdage på alle områdets matrikler udgør måltallet. For områdekontorer og direktoratet er måltallet
maksimalt 8 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Differentieringen sker i en erkendelse af de forskelle der er i
det civile og uniformerede personales arbejdsopgavers karakter Beslutningen er taget med udgangspunkt i at
bevare motivationen i forhold til at nedbringe sygefraværet i kriminalforsorgsområderne, og samtidigt sikre
ambitiøse mål. Der tages derfor afsæt i den erfaring, der allerede er opnået med at nedbringe sygefraværet i
kriminalforsorgen i årene 2018–2021.
Sikkerhedsorganisationen
Der vil i løbet af 2022 blive gennemført et serviceeftersyn af sikkerhedsorganisationen med henblik på at
identificere forbedringspotentialer, herunder i forhold til samarbejdet på tværs af organisationen.
Envidere vil der blive gennemført et antal tematiske tilsynsbesøg i institutionerne, hvor aktuelle
probelmstillinger vil blive gennemgået. F.eks. at sikringsteknisk udstyr er implementeret og anvendes efter
forskrifterne, og at disse er kendte af medarbejderne. Hertil påbegyndes implementeringen af initiativerne i
flerårsaftalen vedrørende en ny sikkerhedsklasse 0, styrket indsats over for terrordømte og radikaliserede
indsatte, et nyt disciplinærstraffesystem mv.

Kontrol og tilsyn
I 2022 er det en central opgave at styrke driften i de afdelinger, som forestår kontrol- og tilsynsindsatser med
dømte. Der skal udvikles en ny driftsstyringsmodel for Kriminalforsorgen i Frihed (KiF), som skal understøtte
driftsstyring og driftsledelse med henblik på at sikre en ensrettet og effektiv drift i hele KiF.
Derudover skal der gennemføres to store bunkebekæmpelsesindsatser på hhv. fodlænkeområdet og domme
med vilkår om samfundstjeneste. Indsatsen skal sikre, at sagsbehandlingstiderne på området nedbringes, og at
de sagspukler, der opstod i forbindelse med tiltagene for at inddæmme smitten med COVID-19 i 2020-2021,
afvikles.
Flerårsaftalen indeholder mange tiltag, der får betydning uden for murene. Flere indsatte skal afsone sidste
del af deres straf i eget hjem med fodlænke eller i udslusningsfængsler, og endvidere vil samfundstjeneste
også kunne udføres i private virksomheder i fremtiden, hvilket forventes at bidrage til et større antal
samfundstjenestesteder.
Kriminalitetsforebyggelse
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Med flerårsaftalen bliver kriminalforsorgens kriminalitetsforebyggende arbejde styrket yderligere ved en lang
række tiltag og initiativer.
Uddannelsesindsatsen styrkes markant med ansættelse af flere lærere og faglærere samt oprettelsen af to
yderligere uddannelsesafdelinger.
Kriminalforsorgen udvider og fortsætter i arbejdet, som blev påbegyndt med forrige flerårsaftale om på at
styrke sammenhængen mellem arbejdsindsatserne og uddannelsesindsatserne. Et nyt erhvervsrettet
uddannelseskoncept vil fokusere på udbud af AMU-kurser, som er koblet til beskæftigelsesindsatserne, og som
samtidig vil flytte flest mulige indsatte tættere på selvforsørgelse. Udgangspunktet for strategien er at matche
AMU-kursusudbud med arbejdsmarkedets behov. I den forbindelse udvikler kriminalforsorgen et nyt koncept
for udbud af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i løbet af 2022. Målet er at styrke og effektivisere udbuddet
af blandt andet AMU-uddannelser.
Civilsamfundet skal inddrages yderligere i det kriminalitetsforebyggende arbejde, og kriminalforsorgen skal
derfor lave en strategi for, hvordan det sker bedst. Strategien skal sætte rammerne for, hvordan
kriminalforsorgen strategisk og systematisk samarbejder med civilsamfundet. Formålet er at få civilsamfundets
støtte til at fastholde indsatte på rette spor i et sammenhængende forløb, der fortsætter efter afsoning. Til brug
for strategien skal det afdækkes, hvordan f.eks. private og frivilligt drevne organisationer kan inviteres indenfor
i fængslerne til at bidrage til de kriminalitetsforebyggende indsatser.
Som led i flerårsaftalen skal kriminalforsorgen desuden iværksætte en række tiltag, der skal forbedre vilkårene
for børn af indsatte. Der skal blandt andet oprettes en ordning, der skal sikre, at børn af indsatte kan
kommunikere med indsatte forældre via video samt etableres besøgsfaciliteter og udendørsfaciliteter til børn.
Endvidere skal der nedsættes et børnepanel, der drøfter vilkårene for børn af indsatte, hvor relevante
organisationer og brugere inddrages.
På baggrund af en konkret hændelse vedrørende en undvigelse fra en psykiatrisk afdeling blev det besluttet, at
der skal oprettes nogle særlige udredningspladser i kriminalforsorgens institutioner, hvor varetægtsfængslede
kan blive udredt psykiatrisk forud for en eventuel placering på en psykiatrisk afdeling, under forudsætning af,
at personen er særligt undvigelsestruet og/eller har en negativ stærk styrende adfærd og at der er usikkerhed
om den pågældendes helbredstilstand. Det vil være regionerne, der forestår udredningen og har det
behandlingsmæssige ansvar for den psykiatriske udredning. Udredningspladserne forventes at blive taget i
brug i løbet af første halvår af 2022.
Øget digitalisering af kriminalforsorgens kerneforretning
I 2022 fortsætter og styrker kriminalforsorgen arbejdet for at understøtte kerneopgaverne gennem en effektiv
og professionel IT-drift og udvikling af digitale løsninger for ansatte og indsatte. Det sker blandt andet ved at
udrulle et digitalt journalsystem til at understøtte sundhedsbehandlingen i kriminalforsorgens institutioner.
Derudover skal kriminalforsorgens sagsbehandlingssystem moderniseres via etablering af en ny teknologisk
platform til understøttelse af klientområdet. På området for informationssikkerhed og databeskyttelse forventer
kriminalforsorgen i 2022 at øge sit modenhedsniveau i forhold til ISO27001.
Færøerne
Kriminalforsorgen vil i 2022 etablere forbedrede muligheder for de indsatte for at gennemføre frigang til
arbejde eller uddannelse fra arresten.
Det forventes det, at der som konsekvens af en mulig vedtagelse og implementering af en straffuldbyrdelseslov
for Færøerne vil opstå et behov for at styrke misbrugsbehandlingen i arresten på Færøerne, ligesom der
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forventes at blive behov for at tilrettelægge administrationen af tvungen opsparing for de indsatte.
Kriminalforsorgen vil i 2022 forberede arbejdet med implementeringen af dette med henblik på at gennemføre
tiltagene så tidligt som muligt efter lovens ikrafttræden.
Endelig vil kriminalforsorgen i 2022 tage initiativ til et samarbejde med socialforvaltningen på Færøerne med
henblik på at afdække, om det er muligt at indgå en aftale, der svarer til samarbejdsaftalerne mellem kommuner
og kriminalforsorgen i Danmark inden for rammerne af ”God Løsladelse”, således at det bliver muligt at skabe
bedre løsladelsesforløb for færinger, der enten afsoner på Færøerne eller i Danmark.
Grønland
Kriminalforsorgen i Grønland har for 2022 en række fokuspunkter, herunder implementeringen af initiativer
fra anbefalingerne i det grønlandske/danske arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge, bl.a.
motivationsprogrammerne Inussuk. Derudover vil indsatsen mod misbrug af euforiserende stoffer i anstalterne
blive styrket.
Endvidere vil der være fokus på lederudvikling for anstaltslederne og personale i hovedkontoret. Initiativet
startes op i 2022 og forventes afsluttet i 2023, således at alle anstaltsledere, overvagtmestre og mellemledere i
hovedkontoret har været igennem et lederudviklingsforløb. Lederudviklingsforløbet skal understøtte arbejdet
med at forbedre arbejdsmiljøet i enhederne i Kriminalforsorgen i Grønland.
Der vil blive igangsat en VIVE undersøgelse som opfølgning på rapporten ”Psykiske belastningsreaktioner
hos polititjenestemænd og fængselsbetjente”, der blev udgivet i 2020 af VIVE. Resultaterne fra denne
opfølgning skal danne baggrund for videre initiativer, der kan styrke anstaltsbetjentenes dagligdag.
Samarbejdet med sundhedsvæsenet skal styrkes, hvorfor der skal udarbejdes en række samarbejdsaftaler for
sundhedsvæsenets ydelser til Kriminalforsorgen i Grønland.
Der skal udarbejdes en ny IT-aftale for driften af IT i Kriminalforsorgen i Grønland. I den forbindelse vil der
blive igangsat en afdækning af grundlaget for at gennemføre en forbedring af IT-understøttelsen af
Kriminalforsorgen i Grønland.

Økonomi
Kriminalforsorgen forventer, at udgifterne vil modsvare bevillingen i 2022. Bevillingen for 2022 er inklusiv
den nye flerårsaftale, som blev indgået i december 2021 for kriminalforsorgens økonomi 2022-2025. Det
bemærkes generelt, at den nuværende situation med COVID-19 medfører visse usikkerhedsforhold i
budgetteringen, herunder både i forhold til eventuelle merudgifter og i forhold til eventuelle mindreudgifter.
Tabel 5: Forventninger til det kommende år
Forventninger til det kommende år

Regnskab R- Grundbudget Bår 2021
år 2022
3.850,8
4.034,4

Bevilling (inkl. TB) og øvrige indtægter
Udgifter

3.827,9

4.034,4

Resultat

22,9

0,0

I grundbudgettet er der foruden de skønnede indtægter indregnet forventet bevillingsløft fra den indgåede
flerårsaftale 2022-2025 samt en forventet tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. vedr. udgifter til personer på tålt
ophold.
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3. Regnskab
3.1. Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er udarbejdet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper for omkostningsbaseret regnskab og
bevillinger i staten og regnskabsbekendtgørelsen.
Statens Koncernsystem (SKS) og Navision er anvendt som primære kilder. Der er ingen afvigelser i 2021
mellem Navision, SKS og Statens Bevillingslovsystem.
Vedrørende regnskabsprincipperne gøres opmærksom på følgende:
• Kriminalforsorgen er i sommeren 2021 overgået til Statens Administration.
• Flytning af likviditet for den uforrentede konto (FF5) foretages fra ultimo 2021 månedligt. Tidligere
blev det foretaget kvartalsvis.
• Kriminalforsorgen har i 2021 udmøntet en ressortoverflytning af ni It-anlæg med tilbagevirkende kraft
fra den 1. januar 2021 til Statens IT.
• De daglige registreringer for den udgiftsbaserede hovedkonto § 11.31.05 Bøder foretages i det
omkostningsbaserede regnskab. Herfra foretages månedligt overførsel af likviditet til § 11.31.05 med
afledt regnskabsføring i det udgiftsbaserede regnskab.
• For så vidt angår feriepengeforpligtelser samt henstående og opsparede timer er følgende gældende:
o Siden 2020 har regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen været således,
at det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36
Pensionsvæsenet nu medtages i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte
regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Siden 2020
har kriminalforsorgen som følge af ovenstående anvendt Økonomistyrelsens model 2,
benævnt den konkrete metode, til beregning af feriepengeforpligtelsen.
o Den nye beregningsmetode giver samtidig kriminalforsorgen væsentlig bedre mulighed for
løbende at følge udviklingen i årets forventning til hensættelsen.
• Som konsekvens af den nye ferielov var der primo 2021 hensat 198,8 mio. kr. i skyldige indefrosne
feriepenge, som i sommeren 2021 er betalt til Feriefonden.
• Henstående timer for det uniformerede personale har siden 2010 været 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 fra 2017 blevet udvidet med opsparede og konverterbare timer. I 2020 er regnskabspraksissen
ændret, således at der anvendes en fast timepris pr. kriminalforsorgsområde. I 2021 er
regnskabspraksissen ændret, således at kriminalforsorgen anvender den præcise løn som grundlag for
udregningen af hensættelsen til henstående timer. Dette giver ligeledes kriminalforsorgen væsentlig
bedre mulighed for løbende at følge udviklingen i årets forventning til hensættelsen.
• Kriminalforsorgen foretager ikke hensættelser til:
o Reetablering af lejemål. (Denne er alene opgjort og medtaget som note i 2021-regnskabet.)
• Anlægsbunkning:
o Kriminalforsorgen anvender frivillig bunkning af administrativt IT-udstyr under kr. 50.000,
som beskrevet i Økonomistyrelsens regler.
3.2. Resultatopgørelse mv.
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Kriminalforsorgens nedenstående resultatopgørelse og balance omfatter hovedkontiene § 11.31.01.
Direktoratet for Kriminalforsorgen og § 11.31.03. Kriminalforsorgen i institutioner og frihed.
Tabel 6: Resultatopgørelse
Resultatopgørelse * / Budget
Mio. kr., løbende priser
Ordinære driftsindtægter
Indtægtsført bevilling
Bevilling
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger
Reserveret af indeværende års bevillinger
Indtægtsført bevilling i alt
Salg af varer og tjenesteydelser
- Eksternt salg af varer og tjenesteydelser
- Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser
Tilskud til egen drift
Gebyrer
Ordinære driftsindtægter i alt

Regnskab
2020

Regnskab
2021

Budget
2022

-3.449,0
0,0
0,0
-3.449,0

-3.600,4
0,0
0,0
-3.600,4

-4.034,4

-127,7
-80,3
-47,4
-7,1
0,0
-3.583,9

-131,2
-84,3
-46,9
-9,2
-0,7
-3.741,4

-121,8

-4.034,4

-4.156,2

Ordinære driftsomkostninger
Ændring i lagre
Husleje
Internt køb af varer og tjenesteydelser
Forbrugsomkostninger i alt
Personaleomkostninger
Lønninger
Andre personaleomkostninger
Pension
Lønrefusion
Personaleomkostninger i alt

20,0
63,7
77,8
161,5

17,8
66,4
96,7
180,9

18,0
67,1

2.003,3
-2,6
250,9
-76,9
2.174,8

2.000,3
13,0
259,3
-75,4
2.197,1

2.438,1

Af- og nedskrivninger**
Andre ordinære driftsomkostninger
Ordinære driftsomkostninger i alt

206,2
964,6
3.507,1

202,4
1.043,0
3.623,3

207,6
1.325,3
4.056,1

-76,8

-118,1

-100,1

-115,4
2,5
-189,6

-109,3
3,9
-223,5

-110,5
3,9
-206,7

0,0
196,8
7,2

-0,1
200,7
-22,9

0,0
206,7
0,0

Resultat af ordinær drift
Andre driftsposter
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger**
Resultat før ekstraordinære poster
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85,1

2.438,1

Resultatopgørelse * / Budget
Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære omkostninger
Årets resultat

Regnskab

Regnskab

Budget

0,0
0,0
7,2

0,0
0,0
-22,9

0,0
0,0
0,0

Anmærkning: Opgørelsen af budgettet for 2022 baserer sig på grundbudgettet for 2022 samt en række pris- og lønopregninger af de realiserede
regnskabstal for 2021. Bemærk at tallene er afrundet og at de summerede linjer derfor ikke nødvendigvis stemmer med tabellens tal.
*) Der henvises til afsnit 2.1 vedr. konto §11.31.05. Bøder, hvor det fremgår, at beløb vedr. denne konto kun er medtaget under tabel 2. Virksomhedens
hovedkonto og tabel 12. Bevillingsregnskab. Indtægter forbundet med bøder indgår således ikke i årets resultat.
**) Der er for 2022 tale om opgørelser udarbejdet inden flerårsaftalen for kriminalforsorgen2022-2025 blev vedtaget. Det er ikke inden for tidsfristen
for årsrapporten muligt at opdatere opgørelsen.

Kriminalforsorgens ordinære driftsindtægter udgjorde i 2021 i alt 3.741,4 mio. kr., mens de samlede ordinære
driftsomkostninger udgjorde 3.623,3 mio. kr.
Ud over bevillingen på finansloven på 3.600,4 mio. kr. finansieres driften af kriminalforsorgen af indtægter
fra statsligt salg af varer og tjenesteydelser på 131,2 mio. kr. Heraf 46,9 mio. kr. ved internt statsligt salg af
varer og tjenesteydelser.
Indtægter for alkolåsordningen er konteret under salg af varer og tjenesteydelser.
3.2.1. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter
Kriminalforsorgen har i 2021 ikke tilbageført tidligere års hensættelser eller periodiseringer.
3.2.2. Resultatdisponering
Årets resultat på 22,9 mio. kr. er videreført til 2022.
Tabel 7: Resultatdisponering af årets overskud
Mio. kr., løbende priser
Disponeret til overført overskud
3.3. Balancen

Regnskab
2020

Regnskab
2021

-7,2

22,9

Tabel 8: Balancen
Aktiver
Primo
Ultimo
Passiver
Note:
2021
2021 Note:
Anlægsaktiver:
Egenkapital
1
Immaterielle anlægsaktiver
Reguleret egenkapital
(startkapital)
Færdiggjorte
78,0
80,8
Opskrivninger
udviklingsprojekter
Erhvervede koncessioner,
4,1
4,0
Reserveret egenkapital
patenter, licenser m.v.
Udviklingsprojekter under
32,3
38,7
Bortfald af årets resultat
opførelse
Immaterielle
Udbytte til staten
anlægsaktiver i alt
114,4
123,5
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Primo
2021

Ultimo
2021

50,4

50,4

-

-

-

-

-

-

-

-

2

5

Materielle anlægsaktiver
Grunde, arealer og
bygninger
Infrastruktur
Transportmateriel
Produktionsanlæg og
maskiner
Inventar og IT-udstyr*
Igangværende arbejder for
egen regning
Materielle anlægsaktiver
i alt
Statsforskrivning
Øvrige finansielle
anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver
i alt
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver:
Varebeholdning
Tilgodehavender
Værdipapirer
Likvide beholdninger
FF5 U-forrentet konto
FF7 Finansieringskonto
Andre likvider
Likvide beholdninger i
alt
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

3.606,4
31,9

3.668,4
27,4 3

15,9
64,6

14,9
51,6

133,6

108,3

3.852,4
50,4

3.870,6
50,4

-

-

50,4
4.017,2

50,4
4.044,5

20,5
145,3
0,9

20,9
148,4
1,0 4

701,3
175,3

568,9
224,5

8,2

7,9

884,9
1.051,7
5.068,9

801,3
971,6
5.016,1

Overført overskud

443,9

466,8

Egenkapital i alt

494,3

517,2

2,2

52,1

3.912,4
16,9

3.961,9
16,1

Prioritetsgæld
Anden langfristet gæld

-

-

Langfristet gæld i alt

3.929,3

3.978,0

159,3
141,9
143,1
198,8
-

192,4
133,2
142,4
0,0
-

0,0

0,8

643,1
4.575,4
5.068,9

468,8
4.446,8
5.016,1

Hensatte forpligtelser

Langfristede gældsposter
FF4 Langfristet gæld
Donationer

Kortfristede gældsposter
Leverandører af varer og
tjenesteydelser
Anden kortfristet gæld*
Skyldige feriepenge
Indefrosne feriepenge
Reserveret bevilling
Igangværende arbejder for
fremmed regning
Periodeafgrænsningsposter
Kortfristet gæld i alt
Gæld i alt
Passiver i alt

Anmærkning: Balancen er opgjort med SKS/Navision Stat som kilde, idet der dog er foretaget flytninger mellem Tilgodehavender,
Periodeafgrænsningsposter og Anden kortfristet gæld, jf. vejledning til årsrapport 2021. Tilgodehavender, Periodeafgrænsningsposter og Anden
kortfristet gæld er som følge af dette korrigeret for 2021 med henholdsvis 5,6, 54,1 og -60,1 mio. kr. De tilsvarende korrektioner i 2020 var 12,5, 53,1
og -65,6 mio. kr.
Indefrosne feriepenge ultimo 2020, 198,8 mio. kr., er afregnet i 2021. Der kan indgå afvigelser i tabellen på op til 0,1 mio. kr. pga. afrundinger.
* Primo 2021 afviger med 3 mio. kr. fra ultimo 2020, jævnført årsrapport 2020, på posterne Inventar og IT-udstyr samt Anden kortfristet gæld,
grundet ressortflytning af ni It-anlæg fra kriminalforsorgen til Statens IT med tilbagevirkende kraft fra d. 1. januar 2021.

3.4. Egenkapitalforklaring
Årets resultat er overført til egenkapitalen, hvorved kriminalforsorgens egenkapital ved udgangen af 2021 er
517,2 mio. kr.
Tabel 9: Egenkapitalforklaring
Mio. kr., løbende priser
Regulering egenkapital primo
Reguleret egenkapital ultimo

2020
50,4
50,4
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2021
50,4
50,4

Overført overskud primo
+Overført fra årets resultat
Overført overskud ultimo
Egenkapital ultimo

451,1
-7,2
443,9
494,3

443,9
22,9
466,8
517,2

3.5. Likviditet og låneramme
Udnyttelsesgraden af lånerammen er i 2021 84,4 pct.
Det bemærkes, at der for 2022 er tale om en opgørelse udarbejdet inden flerårsaftalen for kriminalforsorgen
2022-2025 blev vedtaget. Det er ikke inden for tidsfristen for årsrapporten muligt at opdatere opgørelsen.
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme
Mio. kr., løbende priser
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2021
Låneramme
Udnyttelsesgrad i procent

2021
3.978,0
4.714,2
84,4%

Trækket på lånerammen vedrører hovedsageligt bygninger, grunde og installationer, jf. tabel 13 Immaterielle
anlægsaktiver og 14 Materielle anlægsaktiver.
3.6. Opfølgning på lønsumsloft
Lønforbruget i 2021 er større end lønsumsloftet på § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen og mindre
end lønsumsloftet for § 11.31.03. Kriminalforsorgen i institutioner og frihed.
Det samlede lønsumsloft er overholdt for begge hovedkonti.

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft (mio. kr.)
Mio. kr., løbende priser
Lønsumsloft FL
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker
Lønforbrug under lønsumsloft *
Difference (- = merforbrug)
Akkumuleret opsparing ultimo 2020
Akkumuleret opsparing ultimo 2021

§ 11.31.01
115,0
115,0
129,8
-14,8
25,4
10,6

§ 11.31.03
2.598,6
2.598,6
2.069,2
529,4
2.880,0
3.409,3

§ 11.31
2.713,6
2.713,6
2.199,0
514,6
2.905,4
3.419,9

* Lønforbruget kan ikke sammenlignes med personaleomkostningerne i tabel 6, hvor der indgår flere udgiftstyper

Den akkumulerede opsparing på lønsum er i 2021 steget med i alt 514,6 mio. kr. til i alt 3.420,0 mio. kr.
3.7. Bevillingsregnskabet
Kriminalforsorgens resultat for 2021 blev i forhold til den samlede driftsbevilling et mindreforbrug på 22,9
mio. kr.
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Resultatet for § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen blev et merforbrug på 11,2 mio. kr.
Resultatet for § 11.31.03. Kriminalforsorgen i institutioner og frihed blev et mindreforbrug på 34,1 mio. kr.
Indtægterne for driftsbevillinger var i 2021 på i alt 250,4 mio. kr., hvilket er 88,6 mio. kr. mere end det
forudsatte på finanslovsbevillingen.
Ud af de samlede indtægter vedrører 72,5 mio. kr. § 11.31.03.20. Produktionsvirksomhed, som beskæftiger
en væsentlig andel af de indsatte i landets fængsler og arrester med kompetencegivende produktionsopgaver.
Tabel 12: Bevillingsregnskab
Hovedkonto
Navn
11.31.01
11.03.03

Bevillingstype

Direktoratet for
Driftsbevilling
Kriminalforsorgen
Kriminalforsorgen
i institutioner og
Driftsbevilling
frihed

Mio kr.

Bevilling Regnskab Afvigelse Videreførelse
Ultimo
Udgifter
144,1
157,8
-13,7
Indtægter
0,0
-2,5
2,5
466,8
Udgifter 3.618,1
3.670,1
-52,0
Indtægter

-161,8

-247,9

86,1

3.8. Udgiftsbaserede hovedkonti
Kontoen omfatter indtægter fra bøder udstedt i forbindelse med udeblivelse uden lovlig grund efter tilsigelse
til afsoning samt indtægter fra bøder udstedt som følge af disciplinærstraffe, herunder indtagelse af alkohol,
euforiserende stoffer og andre stoffer, der er forbudt efter almindelig lovgivning, jf. straffuldbyrdelseslovens
§ 67.
Tabel 12A: Bevillingsregnskab
Hovedkonto
Navn
11.03.05

Bøder

Bevillingstype

Mio kr.
Udgifter
Indtægter

Andet

Bevilling Regnskab Afvigelse Videreførelse
Ultimo
0,0
0,0
0,0
0,0
1,6
1,2
-0,4
0,0

4. Bilag til årsrapporten
4.1. Noter til resultatopgørelse og balance
Årsværk pr. personalekategori, Danmark og Færøerne*
Stillingstype
Ledelse og adm.
Fængsels- og
anstaltsbetjente
Værkmestre
Transportbetjente

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

807

756

757

834

786

765

827

812

2.633

2.580

2.524

2.386

2.332

2.222

2.124

410

390

374

337

314

303
57

298
118
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Pct. af i
alt
2021
882
20

2021

2.049 1.993
295
159

294
173

46
7
4

Sundhed
Forsorg
Undervisning
Andet
I alt

151
521
149
122
4.793

135
515
167
107
4.650

132
537
160
110
4.594

125
526
148
116
4.472

112
496
134
118
4.292

98
493
127
174
4.239

95
517
125
197
4.301

103
113
519
518
124
112
234
253
4.295 4.338

3
12
2
6
100

* Data er hentet fra kriminalforsorgens Ledelsesinformationssystem (LIS) den 04.02.2022. Der er ikke medregnet personer med meget begrænset
tilknytning til tjenestestedet, f.eks. timelærere, arresthuslæger, mv. Hvad angår kategorien ”Ledelse og adm.” inkluderer den også uniformerede
enhedsledere- og chefer. Grundet afrundinger i summen kan summen af talrækkerne afvige fra ”i alt”. Data for 2021 er foreløbige og vil kunne ændres
i forbindelse med efterregistreringer.

Medarbejdere pr. personalekategori, Grønland*
Stillingstype
Anstaltsbetjente
Anstaltsbetjente på prøve
Leder/overvagtmestre
KiF
Civile + øvrige
I alt

2019

2020

2021

Pct. af i alt 2021

46
31
14
13
34
138

43
31
21
13
30
138

51
22
21
15
27
136

38
16
15
11
20
100

*Data er opgjort manuelt.

Ansættelser af fængselsfunktionærer på prøve*
2014
2015
2016
Kriminalforsorgen i alt
41
25
110

20181
125

2017
116

20192
169

20203
147

20214
119

*

Data er hentet fra Personalesystemet den 18.02.2021 Kilden til optag af fængsels- og transportbetjente er i februar
2021 ændret fra PlanBook til Personalesystemet. Dette har medført mindre korrektioner af tallene, også bagudrettet.
1
Ud over de 125 fængselsfunktionærer er der ansat 78 transportbetjente og 9 værkmestre.
2
Ud over de 169 fængselsfunktionærer er der ansat 104 transportbetjente og 19 værkmestre.
3
Ud over de 147 fængselsfunktionærer er der ansat 42 transportbetjente og 16 værkmestre.
4
Ud over de 119 fængselsfunktionærer er der ansat 24 meritbetjente, 47 transportbetjente og 29 værkmestre.

Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder*
2014
2015
2016
2017
Civile
12,2
13,2
13,7
13,1
Uniformerede
18,2
19,3
23,7
27,3
Kriminalforsorgen i alt
16,1
17,1
20,1
22,3

2018
13,0
24,5
20,3

2019
13,5
24,0
20,1

2020
10,3
20,3
16,5

2021
11,0
19,8
16,3

* Data er hentet fra kriminalforsorgens Ledelsesinformationssystem (LIS) den 04.02.2022. I sygefraværsopgørelsen er Grønland og Færøerne ikke
inkluderet

Ansatte pr. klient*
Ansat pr. klient
Fængsler
Arrester
Københavns Fængsler (KF)1
Pensioner
KiF

2013
1,0
0,7
1,2
0,9
0,047

2014
1,0
0,8
1,2
0,9
0,045

2015
1,0
0,8
1,2
0,9
0,047

2016
0,97
0,69
1,23
0,82
0,049

2017
0,92
0,64
1,28
0,75
0,049

2018
0,79
0,65
0,94
0,70
0,050

2019
0,73
0,62
0,75
0,62
0,052

2020
0,71
0,58
0,68
0,64
0,050

2021
0,68
0,57
0,66
0,58
0,048

*Data er hentet fra kriminalforsorgens Ledelsesinformationssystem (LIS) den 04.02.2022. Tallene er foreløbige og vil kunne ændres i forbindelse
med efterregistreringer. Data inkluderer ikke Grønland og Færøerne.
1
KF har høj ratio grundet landsdækkende funktioner. Faldet fra 1,28 i 2017 til 0,94 i 2018 skyldes adskillelse af transportopgaver, som blev overført

Tabel 13 - Note 1: Immaterielle anlægsaktiver
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Mio. kr.
Primo beholdning
Opskrivning
Kostpris pr. 1.1.2021 (før afskr.)
Tilgang
Afgang
Kostpris pr. 31.12.2021 (før afskr.)
Akkumulerede afskrivninger
Akkumulerede nedskrivninger
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2021
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021
Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger
Årets af- og nedskrivninger
Afskrivningsperiode/år

Færdiggjorte
Erhvervede
udviklingsprojekte koncessioner, patenter,
r
licenser mv.
179,4
9,8
0,0
0,0
179,4
9,8
28,2
2,2
-0,9
0,0
206,7
12,0
-125,9
-7,9
0,0
0,0
-125,9
-7,9
80,8
4,0
-24,5
-2,2
0,0
0,0
-24,5
-2,2
5-8 år
3-4 år

I alt
189,2
0,0
189,2
30,4
-0,9
218,7
-133,8
0,0
-133,8
84,8
-26,8
0,0
-26,8

Udviklingsprojekter under opførelse
32,3
34,3
0,0
-28,0
38,6

Mio. kr.
Primo saldo pr. 1.1 2021
Tilgang
Nedskrivninger
Afgang
Kostpris pr. 31.12.2021

Tabel 14 - Note 2: Materielle anlægsaktiver
Grunde,
Produktionsanlæg Transportarealer og Infrastruktur
og maskiner
materiel
bygninger
Mio. kr.
Primo beholdning
4.487,2
0,0
75,7
110,1
Opskrivning*
0,0
0,0
0,0
0,0
Kostpris pr. 1.1.2021 (før
afskr.)
4.487,2
0,0
75,7
110,1
Tilgang
196,1
0,0
2,6
7,2
Afgang*
-5,2
0,0
-3,5
-4,1
Kostpris pr. 31.12.2021
(før afskr.)
4.678,1
0,0
74,8
113,2
Akk. afskrivninger
-1.009,7
0,0
-59,9
-85,8
Akk. nedskrivninger
0,0
0,0
0,0
0,0
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Inventar
og ITudstyr
319,4
-9,4

4.992,4
-9,4

310,0
15,5
0,8

4.983,0
221,4
-12,0

I alt

326,3 5.192,4
-273,3 -1.428,7
-1,3
-1,3

Akk. af- og nedskrivninger
31.12.2021
Regnskabsmæssig værdi
pr. 31.12.2021
Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger
Årets af- og
nedskrivninger
Afskrivningsperiode/år

-1.009,7

0,0

-59,9

-85,8

-274,6 -1.430,0

3.668,4
-128,9
0,0

0,0
0,0
0,0

14,9
-0,1
0,0

27,4
-7,6
0,0

51,7
-29,3
0,0

3.762,4
-165,9
0,0

-128,9
30-50

0,0
5-10

-0,1
5

-7,6
5

-29,3
3-8 år

-165,9

* 9 It-anlæg er ressortflyttet fra kriminalforsorgen til Statens IT med tilbagevirkende kraft fra d. 1. januar 2021. Den samlede bogførte værdi d. 1. januar
2021 var 9,4 mio. kr. For 2 af anlæggene er skrotning annulleret, hvorfor ’Afgang’ af Inventar og It-udstyr er opgjort til +0,8 mio. kr., lig annullering
af skrotning +2,1 mio. kr. fratrukket afgang inventar -1,3 mio. kr. Ressortflytningen påvirker endvidere årets afskrivninger IT-udstyr med 6,5 mio. kr.,
grundet tilbageførsel af akkumulerede afskrivninger pr. 31. december 2020.
Der kan indgå afvigelser i tabellen på op til 0,1 mio. kr. pga. afrundinger.

Mio. kr.
Primo saldo pr. 1. januar
Tilgang
Overført til færdige materielle anlægsaktiver
Kostpris pr. 31.12.

Igangværende arbejder for egen regning
2020
114,5
138,2
-119,1
133,6

2021
133,6
22,1
-47,4
108,3

Tabel 22. Oversigt over igangværende anlægsprojekter (mio. kr.), forelagt Finansudvalget
Igangværende anlægsprojekt
Senest Byggestart Afholdte
Afholdte Godkendt
forelagt
udgifter i
udgifter, totaludgift
alt
indeværende
Mio. kr.
år
Nyt Fængsel på Falster
1. okt. 2013
2009
1.069,1
1,2
1.097,0
Ny anstalt i Nuuk
21. maj 2015
2010
417,7
4,4
435,9
Omlægning af Jyderup Fængsel
1. april 2020
2020
57,5
47,3
67,1
50ekstra celler i Ringe
29. sep. 2021
2022
10,0
6,6
158,0
Udvisningsfængsel
Byggeriet af nyt fængsel på Falster er afsluttet i 2017. Fængslet er taget i brug, og forventes afsluttet
regnskabsmæssigt i 2022.
Byggeriet af den nye anstalt i Nuuk er afsluttet, og de fleste pladser er taget i brug i 2019. Anstalten forventes
afsluttet regnskabsmæssigt i 2022.
Omlægning af Jyderup Fængsel til kvindefængsel er afsluttet i 2021. Fængslet er taget i brug, og forventes
afsluttet regnskabsmæssigt i 2022.
De tre ovenstående byggerier vil have yderligere anlægsudgifter relateret til 5-årsgennemgang m.v.
Byggeriet af 50 ekstra celler i Ringe Udvisningsfængsel forventes at starte i 2022 og forventes at være
afsluttet i 2023.
Note 3. Hensatte forpligtelser
Mio. kr.
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Ultimo 2020
0,2
1,4
0,4
0,2
2,2

Verserende erstatningssager
Leverandørforpligtelser
Lønforhandling
Olieudslip på Enner Mark
Hensættelser i alt

Udgiftsført
2021
38,3
-1,4
13,1
-0,2
49,8

Beløb
38,5
0,0
13,5
0,0
52,0

Note: Der kan indgå afvigelser i tabellen på op til 0,1 mio. kr. pga. afrundinger.

Kriminalforsorgen har ikke tilendebragt lønforhandlingen for 2021 og effektueret udbetalingen. Der er derfor
hensat 13,5 mio. kr. til dette. Hensættelserne for lønforhandlingen for 2020 er anvendt i 2021 som planlagt.
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. Ud fra anbefalingerne fra de sagkyndige er størstedelen af det hensatte beløb blevet revurderet i 2019, da
oprydningen ikke længere forventes at være så omfattende. Sagen blev afsluttet med forlig lige inden jul 2020,
hvorfor betalingen ikke nåede at ske i 2020. Kriminalforsorgen har derfor afregnet og lukket sagen i 2021.
Kriminalforsorgen har verserende erstatningssager, som kan give en udgift på samlet 38,5 mio. kr.
Størrelsesmæssigt kan den opbyggede, samlede forpligtelse vedr. istandsættelse af lejemål ved fraflytning
opgøres til maksimalt at andrage ca. 5,1 mio. kr. Beløbet er dermed mindre væsentligt og alene medtaget som
en note.
Note 4: Skyldige feriepenge samt henstående og opsparede timer
Mio. kr.
Ultimo 2020
Primokorrektion
Feriepengeforpligtelser
143,1
0
Indefrossen ferie
198,8
Feriepenge samlet
341,9
0
Henstående timer
66,2
Hensættelser i alt
408,1
0

Regulering 2021
-0,7
-198,8
-199,5
6,9
-192,6

Ultimo 2021
142,4
0
142,4
73,1
215,5

Kriminalforsorgen følger Økonomistyrelsens vejledning af september 2020, model 2, benævnt den konkrete
metode, til brug for beregning og hensættelse af den årlige feriepengeforpligtelse. Som følge af den nye ferielov
havde Kriminalforsorgen hensat 198,8 mio. kr. ultimo 2020 til udbetaling til Feriefonden på et senere
tidspunkt. Disse er beregnet ud fra den eksakte afregningsmetode, der anvendes ved fratrædelser. Pengene er
betalt til Feriefonden i sommeren 2021.
Gebyrordninger
Tabel 18. Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst, kr.
Kr.
R-3
R-2
R-1
Gebyrprovenu
598.310
483.810
829.870
Omkostninger
433.184
350.641
582.216
Resultat
165.126
133.169
247.654
Note: Gebyrtaksten er ikke blevet reguleret siden 2015
Note: Omkostningsniveauet er opgjort på baggrund af løbende pl-priser
Kilde: Kriminalforsorgen samt oversendelse fra Færdselsstyrelsen mhp. registrerede sager

4.2. It-omkostninger
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R-året
692.619
422.576
270.043

De samlede it-omkostninger for 2021 udgør 186,0 mio. kr.
Tabel 23. It-omkostninger
Sammensætning
Interne personaleomkostninger til IT (IT drift, vedligehold og udvikling)
Intern statslig køb af it, herunder fra Statens IT
IT-systemdrift
IT vedligehold
IT udviklingsomkostninger *
Udgifter til IT-varer til forbrug
I alt

(Mio. kr.)
52,1
14,7
36,6
18,6
41,5
22,5
186,0

* I beløbet indgår årets it-udgifter på indkøbskategori 6220 Rådgivende it-konsulenter, udvikling og 6260 Udførende it-konsulenter, udvikling samt
årets it-afskrivninger under resultatopgørelsen.

5. Supplerende noter
Note 5. Varebeholdninger
Mio. kr.
Varelager primo 2021
Årets varekøb
Årets vareforbrug
Varelager ultimo 2021
Note 6. Eventualforpligtelser
Mio. kr.
Eventualforpligtelser vedr. lejemål

2020
22,0
17,9
20,0
20,0

2021
20,0
18,7
17,8
20,9

Primo 2021

Ultimo 2021

10,9

11,2

Eventualforpligtelserne vedr. lejemål ligger på samme niveau som i 2020.
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