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Direktoratet for Kriminalforsorgen 

Orientering om optagelse af kommunikation 
 

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen blev ultimo februar 2022 opmærksom på, at personer eller myn-

digheder, omfattet af undtagelsen i straffuldbyrdelseslovens § 56, stk. 1, muligvis er blevet oprettet 

i kriminalforsorgens korttelefonordning. Telefonsamtaler mellem de pågældende advokater og ind-

satte ville dermed være blevet optaget. 

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen anmodede på den baggrund den 4. marts 2022 kriminalforsorgsom-

råderne om at undersøge, hvorvidt dette var tilfældet. Kriminalforsorgsområdernes undersøgelser 

blev afsluttet den 15. marts 2022. 

 

Ved undersøgelserne er der identificeret en række tilfælde, hvor advokater, der med en høj grad af 

sandsynlighed må anses for at være omfattet af straffuldbyrdelseslovens § 56, stk. 1, er blevet opret-

tet som opkaldsmodtagere i korttelefonordningen. Der blev desuden identificeret en række yderligere 

tilfælde, hvor advokater, der med en vis grad af sandsynlighed må anses for omfattet af straffuldbyr-

delseslovens § 56, stk. 1, er blevet oprettet som opkaldsmodtagere. 

 

De pågældende advokater har modtaget en særskilt orientering herom. 

 

For i videst muligt omfang at sikre, at der ikke længere foretages optagelser af samtaler, som ikke 

bør optages, har Direktoratet for Kriminalforsorgen den 16. marts 2022 bedt kriminalforsorgsområ-

derne om at sikre, at der omgående sker tilbagekaldelse af alle ringetilladelser, hvor relationen er 

angivet som ”advokat”. 

 

Det er samtidig indskærpet over for kriminalforsorgens institutioner, at der fremover ikke må oprettes 

advokater i korttelefonordningen med mindre det er dokumenteret, at de pågældende har en relation 

til den indsatte, som gør, at de i den konkrete situation ikke er omfattet af straffuldbyrdelseslovens 

§ 56, stk. 1. 

 

Kriminalforsorgen har på nuværende tidspunkt ikke afdækket, om der konkret er sket aflytning af 

eller udfærdiget rapporter på baggrund af samtaler, som ikke burde være optaget, men der vil blive 

iværksat yderligere undersøgelser af sagen, som bl.a. skal forsøge at afdække dette. 

 

Kriminalforsorgen skal meget beklage, at de pågældende samtaler er blevet optaget. 
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De foretagne høringer af kriminalforsorgsområderne har ikke givet noget entydigt svar på, hvorfor der 

er tilfælde, hvor advokater fejlagtigt er blevet oprettet i korttelefonordningen, men kriminalforsor-

gen vurderer imidlertid, at det bl.a. kan skyldes et utilstrækkeligt kendskab til regelgrundlaget lokalt, 

en mangel på klare interne retningslinjer samt ønsket om hurtigt at give advokater adgang til tele-

fonsamtaler. Det fremgår desuden ikke entydigt af de indkomne høringssvar, hvor langt tilbage pro-

blemstillingen har eksisteret, men det kan umiddelbart udledes, at der er tale om flere år. 

 

Kriminalforsorgen vil nu sikre, at der straks indføres en praksis for oprettelse af opkaldsmodtagere i 

korttelefoniordningen, der sikrer, at personer, der er omfattet af undtagelsen i straffuldbyrdelseslo-

vens § 56, stk. 1, ikke optages og aflyttes. Samtaler med denne persongruppe vil således fremadrettet 

kun kunne føres via de såkaldte ”advokattelefoner”. 

 

Så snart de yderligere undersøgelser i sagen er afsluttet, vil kriminalforsorgen sørge for, at Advokat-

samfundet orienteres herom. 

 

Advokatsamfundet kan dog allerede nu oplyse deres medlemmer om, at de er velkomne til at rette 

henvendelse til de relevante kriminalforsorgsområder, hvis de har spørgsmål om sagen, eller hvis de 

er bekendt med, at de er oprettet som opkaldsmodtager i korttelefoniordningen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ina Eliasen 

direktør 

 

 

 

 

 


