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Indledningsvist skal det bemærkes, at Retspolitisk Forening hilser formålet om udvidet 

mulighed for prøveløsladelse, fodlænkeafsoning mv. velkomment.  

 

Vi hæfter os ved, at lovforslaget bryder med flere års negative spiral på 

lovreguleringsområdet for forebyggelse og dermed effektiv bekæmpelse af kriminalitet, 

herunder nedbringelse af recidiv.  

 

Hvad specifikt fodlænkeafsoning angår, vil RPF henstille, at det overvejes, om en 

tilsvarende ordning, evt. suppleret med GPS-lignende indretninger, kan anvendes som 

surrogatform ved varetægtsfængsling, jf. de betragtninger, der tidligere er gjort i 

forbindelse med udlændingeloven.  

 

Med hensyn til ændringen af straffuldbyrdelseslovens § 52 vedrørende forslag om 

udvidet mulighed for undersøgelse af besøgende skal Foreningen gøre flg. bemærkning.  

 

International forskning på området viser, at indsattes kontakt med omverden er af stor 

betydning for en vellykket reintegration i samfundet efter endt straf. Undersøgelser viser i 

den forbindelse, at alene det at modtage besøg under fængselsstraffen reducerer 

sandsynligheden for recidiv
1
. En undersøgelse viser endvidere, at risikoen for recidiv 

daler proportionalt med antal besøg
2
.  

 

I en dansk sammenhæng er det veldokumenteret, at besøgende kan opleve 

kriminalforsorgens rutiner omkring modtagelse – herunder rutinemæssig visitation – både 

intimiderende og mistænkeliggørende
34

.  
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På grund af disse omstændigheder frabeder nogle indsatte sig besøg og i andre tilfælde 

undlader pårørende at komme på besøg. Som følge heraf er der stor risiko for, at den 

indsatte mister kontakten til sine pårørende og sit øvrige sociale netværk under 

indsættelsen og alene orienterer sig i retning af fængselssamfundet og de andre indsatte. 

En negativ følge kan derfor være en øget risiko for recidiv.    

 

Det fremførte lovforslag giver udvidede muligheder for undersøgelse af besøgende og 

herunder også muligheden for undersøgelse af, om den besøgende har effekter gemt i 

tøjet, på kroppen under tøjet ligesom lommer og tasker mv. kan tømmes med henblik på 

eftersyn af indholdet.  

 

Om end det er hensigten, at reglerne om undersøgelse af besøgende skal afspejle den rette 

balance mellem hensynet til den besøgendes integritet og hensynet til at forhindre 

indsmuglinger i fængslerne, så ændrer det ikke ved, at der er stor risiko for at besøgende i 

højere grad føler sig intimideret og mistænkeliggjort med den konsekvens, at de mister 

lysten til at besøge den indsatte.  
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