
Klare mål 2009  
 
Før straffuldbyrdelse 
Mål  Mål 2009 
Voldsdømte skal være indsat inden 30 dage efter fuldbyrdelsesordren 80 % 1

Voldtægtsdømte skal være indsat inden 30 dage efter fuldbyrdelsesordren 80 % 2

Kriminalforsorgens hjemmeside skal opnå mindst 3 ud af 5 mulige ”netkroner” 3 netkroner 

 
Straffuldbyrdelse i fængsel og arresthus 
Alle indsatte, der er omfattet af reglerne om handleplaner, skal have udarbejdet 
en handleplan inden 4 uger efter påbegyndt afsoning 

100 % 

Beskæftigelsesprocenten skal mindst være 75 % i åbne fængsler 75 %3

Beskæftigelsesprocenten skal mindst være 85 % i lukkede fængsler 85 %4

Arresthuse skal tilbyde beskæftigelse til alle indsatte 0 kr. 5

Kriminalforsorgen skal inden for 14 dage iværksætte behandling for 
alkoholmisbrug for alle indsatte, der fremsætter begæring herom, medmindre 
den indsatte ikke skønnes egnet og motiveret til behandling 

100 % 

Kriminalforsorgen skal inden for 14 dage iværksætte behandling for 
stofmisbrug for alle indsatte, der fremsætter begæring herom, medmindre den 
indsatte forventes løsladt inden for 3 måneder eller ikke skønnes egnet og 
motiveret til behandling 

100 % 

Der skal gennemføres følgende behandlingsprogrammer6

(antal hold) 
 

Kognitive Skills (det kognitive færdighedsprogram) 38 
Anger Management (håndtering af vrede) 53 
Booster (opfølgning på det kognitive færdighedsprogram) 5 
Nye veje (et kriminalpræventivt program) 1 
Samlet antal programvirksomhedstimer 3.886 

                                                 
1 Målsætningen på 80 % tager højde for sager, hvor der grundet særlige forhold er overskridelse af fristen.    
2 Målsætningen på 80 % tager højde for sager, hvor der grundet særlige forhold er overskridelse af fristen. 
3 Måltallet for enkelte institutioner kan afvige fra det generelle mål 
4 Måltallet for enkelte institutioner kan afvige fra det generelle mål  
5 Der udbetales løn til indsatte for ”manglende arbejde”, hvis indsatte ønsker at arbejde, men arresthuset ikke kan 
tilbyde arbejde. Målet er derfor at undgå at udbetale løn for ”manglende arbejde”. 
6 Der er indført fleksibilitet i, hvilke kurser, der skal afholdes i hvert fængsel. Såfremt behovet i fængslet viser sig 
at begrunde en anden fordeling af kurserne end aftalt ved kontraktforhandlingerne, kan fængslet ændre 
fordelingen, så længe det ikke reducerer det samlede antal programvirksomhedstimer. Det er således mere 
retvisende, at kigge på det samlede antal programvirksomhedstimer end på antallet af afholdte kurser indenfor 
hvert program.   
 



Almindelig prøveløsladelse (forsøgsvist sagsbehandlingsmål):  
- I 75 % af sager, hvor afsonere udstår fængselsstraf i mere end 4 måneder7, 
foreligger afgørelse inden 4 uger før den eventuelle prøveløsladelsesdato. 
 
Vurdering af udgangstilladelse efter bekendtgørelsens §§ 35 og 38, 
(forsøgsvist sagsbehandlingsmål): 
- I 90 % af sager om første udgangsvurdering er sagen afgjort inden de 
tidsmæssige rammer for udgang er opfyldt. 
 
Afgørelse af klagesager (forsøgsvist sagsbehandlingsmål): 
- Klagesager til direktoratet over institutionens afvisning af prøveløsladelse 
efter § 38, 1, skal være afgjort inden tidspunktet for mulig prøveløsladelse ved 
2/3 tid. 
 
Afslutning af klagesager (forsøgsvist sagsbehandlingsmål): 
- Klagesager i øvrigt vedrørende prøveløsladelse, udgang, overførsel fra åbent 
til lukket fængsel og udelukkelser fra fællesskab skal være afsluttet inden 2 
måneder fra klagen rejses. 
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Straffuldbyrdelse i Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) (Afdelinger) 
For klienter i KiF, der er omfattet af reglerne om handleplaner, skal der senest 
4 uger efter tilsynets iværksættelse være udarbejdet en handleplan 

100 % 

 

                                                 
7 For afsonere, der har været varetægtsfængslet før dom, gælder målet de afsonere, der ved afsoningens 
iværksættelse har en resterende straffetid på 4 måneder og derover. 
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