Rigspolitiet
Polititorvet 14
1780 København V

Varetægtsarrestanters kontakt til
pårørende i COVID-19-perioden

1. Folketingets Ombudsmand har ført tilsyn med forholdene for indsatte og
beboere i kriminalforsorgens institutioner i COVID-19-perioden.
Som led i tilsynet blev der den 3. juni 2020 holdt et møde mellem ombudsmanden og Direktoratet for Kriminalforsorgen. Herudover aflagde ombudsmanden den 17. og 18. juni 2020 et tilsynsbesøg på Blegdamsvejens Arrest.
I perioden fra den 10. til den 18. juni 2020 blev der desuden foretaget tilsynsbesøg på Pension Engelsborg og Nyborg Fængsel.
DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder deltog i mødet med Direktoratet for Kriminalforsorgen og i tilsynsbesøgene.

3. juli 2020

Dok.nr. 20/0304233/NMR
Bedes oplyst ved
henvendelse
+ bilag

Jeg har i dag sendt et brev til Direktoratet for Kriminalforsorgen om min vurdering og det videre arbejde i forlængelse af tilsynet. Jeg vedlægger en kopi
af mit brev til Rigspolitiets orientering.
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33 13 25 12
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2. I forbindelse med tilsynet med forholdene i kriminalforsorgens institutioner i
COVID-19-perioden har jeg modtaget bl.a. en kopi af Rigspolitiets brev af 1.
april 2020 om varetægtsarrestanters kontakt til pårørende i COVID-19-perioden.

Personlig henvendelse:
Man.-fre. 10-14
Telefontid:
Man.-tors. 9-16
Fre. 9-15

Af Rigspolitiets brev fremgår bl.a. følgende:
”I forbindelse med Covid-19 skal mængden af mennesker, som omgås
hinanden begrænses mest muligt. Af denne grund er det for tiden ikke
muligt for varetægtsarrestanter at modtage besøg af pårørende.
Der er derfor udviklet et midlertidigt koncept for telefonmøder, som erstatter pårørendes fysiske besøg hos arrestanten. Konceptet skal ses
som den bedst mulige løsning i forhold til den nuværende situation. Der
er indgået aftale om konceptet mellem Kriminalforsorgen og politiet.
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Landsforeningen af Forsvarsadvokater og Advokatsamfundet er orienteret om løsningen.
Formålet med løsningen er at sikre, at varetægtsarrestanter fortsat kan
holde kontakten med sine pårørende på en sikker og forsvarlig måde,
samtidig med at forholdsregler vedrørende smitteforebyggelse i forbindelse med Covid-19 overholdes.”
Om den midlertidige praksis fremgår bl.a. følgende af brevet,
”- Sagsbehandler fra politiet informerer de pårørende om det
kommende telefonmøde. Sagsbehandler skal i denne forbindelse overveje følgende:
o Sagsbehandler beslutter, hvorvidt de pårørende skal
møde op på og sidde fysisk på en politistation i forbindelse med samtalen.
o Hvis pårørende vurderes at skulle sidde fysisk på politistationen, skal pårørende forud for telefonmødet orienteres om mødetid og mødested, samt at der kun er
plads til en enkelt pårørende – dette er ligeledes gældende, når der er børn. Grundet Covid-19 skal deltagerantal begrænses til et minimum. (…)
…
-

Grundet den særlige COVID-19 situation vil varigheden af telefonmødet skulle begrænses til et minimum og kan fastsættes i
forhold til kapacitetsforhold og ressourceanvendelse hos både
politiet og kriminalforsorgen. Varigheden af telefonmødet må
maksimalt være 30 minutter – dette vil ligeledes gælde, når det
er børn, der er pårørende.”

3. Under tilsynsbesøget den 17. juni 2020 i Blegdamsvejens Arrest blev det
oplyst bl.a., at man forsøgte at lade de indsatte ringe i op til 30 minutter 2
gange om ugen. Der var imidlertid ikke tilstrækkeligt med telefoner til, at det
fuldt ud kunne lade sig gøre i praksis. Desuden blev det oplyst, at arrestanter
på Blegdamsvejens Arrest underlagt brev- og besøgskontrol havde adgang til
at ringe en gang hver anden uge.
Det blev under samtaler med de indsatte oplyst, at arrestanter med besøgsog brevkontrol kunne tale med én person under telefonsamtalen, og den person, som de talte med, skulle føre telefonsamtaler fra Bellahøj Politistation.
Dette vanskeliggjorde muligheden for at tale med særligt pårørende bosat i
provinsen og familier med børn.
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Jeg henviser i øvrigt til pkt. 4.10.3 og pkt. 4.10.5 i det vedlagte brev til Direktoratet for Kriminalforsorgen.
4. På baggrund af det anførte ovenfor beder jeg Rigspolitiet om at oplyse følgende:
1. Har de citerede retningslinjer omfattet arrestanter både med og uden
besøgs- og brevkontrol?
2. Har Rigspolitiet fastsat retningslinjer for antallet af opkald, som varetægtsarrestanter henholdsvis med og uden besøgs- og brevkontrol
kunne foretage? I givet fald beder jeg Rigspolitiet om at oplyse mig
om indholdet af disse retningslinjer.
3. Har der i de tilfælde, hvor pårørende skulle befinde sig fysisk på politistationen under telefonsamtaler med varetægtsarrestanter, været
mulighed for at tage højde for de pårørendes bopæl ved valg af politistation?
4. Har det været muligt for familier med mindre børn at få dispensation
fra retningslinjerne om, at kun én pårørende måtte være til stede på
politistationen?
Jeg beder om at modtage oplysningerne senest den 1. september 2020.
Jeg offentliggør en nyhed om bl.a. dette brev til Rigspolitiet på min hjemmeside.

Med venlig hilsen
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Kopi til:
Direktoratet for Kriminalforsorgen
Kriminalforsorgen Hovedstaden, Områdekontoret i København
Institution Københavns Fængsler
DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur
Institut for Menneskerettigheder
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