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Spørgsmål nr. 44 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til 

lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og 

lov om statens uddannelsesstøtte (Udvidet mulighed for prøveløsladel-

se og fodlænkeafsoning, SU i skoleperioder under uddannelsen til 

fængselsbetjent m.v.) (L 133):

”Vil ministeren oplyse, om lovforslagets ændringer kan påvir-
ke afsoningsforløbet for livstidsfanger og i givet fald hvor-
dan?”

Svar:

Det fremgår af straffelovens § 41, at livstidsdømte kan løslades på prøve, 

når 12 år af straffen er udstået.

Herudover har Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyst, at livstidsdømte 

typisk gennemgår et længerevarende udslusningsforløb, før de løslades. En 

livstidsdømt vil således almindeligvis gennem flere år skulle have tilladel-

se til udgang fra et fængsel, før der sker udslusning til eksempelvis en pen-

sion under kriminalforsorgen med henblik på senere prøveløsladelse. Sa-

gerne er imidlertid af så speciel og individuel karakter, at der ikke kan op-

stilles nærmere tidsmæssige betingelser for, hvornår udslusning kan påbe-

gyndes.

Eksempelvis ses både, at livstidsdømte efter udslusning til en pension prø-

veløslades til egen bolig, og at livstidsdømte fra enten en pension eller et 

fængsel udstationeres til egen bolig, før prøveløsladelse finder sted. Lige-

ledes er der både eksempler på livstidsdømte, der er prøveløsladt efter ca. 

14 års fængsel, og livstidsdømte, der efter ca. 25 års afsoning ikke er på-

begyndt en udslusning endnu.

Der henvises i øvrigt til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 40 fra 

Folketingets Retsudvalg vedrørende lovforslaget for så vidt angår de mu-

ligheder for udslusning i fodlænke, som lovforslaget indebærer.


