
Fængselshistorisk Selskab – sekretariat: Direktoratet for Kriminalforsorgen 

Medlemsbrev december 2015 

 

 

Dette nyhedsbrev har vi dedikeret til at ori-
entere de mange af jer, som ikke har jeres 
daglige gang i Kriminalforsorgen om den 
nye struktur, der trådte fuldt i kraft i maj 
2015. Kort over Kriminalforsorgens nye 
inddeling er indsat som bilag. 
Artiklen er skrevet af Inger Sandgrav, Kon-
cernledelsessekretariatet i direktoratet 
 
Kriminalforsorgens reorganisering 

Den 6. maj 2015 blev Kriminalforsorgens 
nye struktur indviet. Her trådte den nye lov-
givning i kraft og markerede flere års forbe-
redelse af den nye struktur. 
Strukturen betyder, at Kriminalforsorgen i 
dag er inddelt i fire geografiske områder 
med hvert deres områdekontor. Område-
kontorerne ligger på Østerbro i København, 
i Ringsted, i Kolding og i Hobro. De har an-
svaret for driften i alle de fængsler, arrest-
huse, KiF-afdelinger og pensioner, som lig-
ger i området. Områdekontorernes opgave 
er også at sikre sammenhæng på tværs af 
institutionstyper, så klienterne får et mere 
ensartet og sammenhængende forløb i 
Kriminalforsorgen.  
Målet med den nye struktur og de nye reg-
ler er, at afgørelser træffes så tæt på klien-
terne som muligt, og at der er et tættere 
samarbejde om klienternes sager mellem 
de forskellige institutioner i Kriminalforsor-
gen. Mange afgørelser er flyttet fra direkto-
ratet og ud til områderne, og der er ændret 
på reglerne om klienternes klageadgang. 
Der kan fortsat klages over en række af de 
afgørelser, som indebærer en afvigelse fra 
et normalt afsoningsforløb. Det er ikke læn-
gere muligt at klage over afgørelser om fx  

 disciplinærstraf i form af advarsel eller 
bøde  

 afslag på at få besøg af venner  

 afslag på prøveløsladelse før 2/3 tid 
Et nyt element i strukturen er etablering af 
en række faglige partnerskaber. Et partner-
skab består af chefen for fagområdet i di-
rektoratet og fagcheferne i de fire områder. 
Partnerskaberne spiller en vigtig rolle for at 
binde Kriminalforsorgen sammen på tværs 
og sikre, at opgavevaretagelsen er mere 
ensartet i alle institutioner. 

Der er partnerskaber på disse fagområder: 

 Resocialisering 

 Klientsagsbehandling 

 Sikkerhed 

 HR 

 Ressourcer 

 Strategi og styring 
Den nye struktur betyder også, at Kriminal-
forsorgen har fået en koncernledelse. Her 
sidder direktøren sammen med tre center-
direktører fra direktoratet og de fire nye om-
rådedirektører. Koncernledelsen varetager 
den strategiske udvikling af Kriminalforsor-
gen og sikrer et tæt samspil mellem direkto-
ratet og de fire områder. På den måde sik-
rer koncernledelsen sammenhæng på 
tværs af Kriminalforsorgen. Hvert område 
har en områdeledelse med områdedirektø-
ren, fagcheferne i områdekontoret og insti-
tutionscheferne.  
I de seneste måneder har Kriminalforsor-
gen arbejdet på en revideret institutions-
struktur, således at Kriminalforsorgens in-
stitutioner får en mere ensartet størrelse og 
bliver mere ligeværdige. De nuværende 80 
institutioner skal blive til 24 større institutio-
ner på den måde, at de geografiske lokali-
teter bibeholdes, medens ledelse og drift 
bliver fælles. Sammenlægningerne sker ud 
fra en tro på, at det bliver nemmere at 
håndtere de kritiske overgange i en klients 
vej gennem Kriminalforsorgen fra KiF til ar-
resthus til fængsel og så videre, når de for-
skellige institutionstyper er knyttet tættere 
sammen. Den nye institutionsstruktur træ-
der i kraft den 1. marts 2016. 
 
Kontingent 2016 

Indbetaling af kontingent for 2016 (100 kr. 
for privatmedlemmer) kan foretages til sel-
skabets bankkonto i Sydbank (reg. 6737, 
konto 0143678) med tydelig angivelse af 
indbetaler. Endvidere er det muligt at betale 
kontant i forbindelse med generalforsamlin-
gen, hvor det nyeste årsskrift bliver lance-
ret. 
 
Glædelig jul og godt nytår til jer alle! 

   



 

 


