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Fængselsrejseholdet er en succes, som kriminalforsorgen 
ønsker mere af – Styrket samarbejde er vejen frem 
Af Julie Jørgensen 

Fængselsrejseholdet er et projekt under vores 

gældsrådgivning hvor vi, via opsøgende arbejde, 

tilbyder kommende, nuværende og tidligere 

indsatte gratis og kvalificeret gældsrådgivning. I 

den forbindelse besøger vi arresthuse, åbne og 

lukkede fængsler, udslusningsfængsler og KIF-

afdelinger.  

Alle der i Danmark bliver dømt i en straffesag, skal 

betale sagens omkostninger. Derfor har alle 

indsatte og tidligere indsatte det til fælles, at de 

skylder staten et stort beløb i form af 

straffesagsomkostninger. Derudover har de ofte 

privat gæld til kviklånsfirmaer, boligselskaber 

forsikringsvirksomheder, telefonselskaber og 

meget andet. 

Nogle har levet på kanten af loven hele deres liv, 

og har ikke udvist økonomisk ansvarlighed. Andre 

er førstegangskriminelle, som altid betalte deres 

regninger. Gæld og uoverskuelig privatøkonomi er 

en stor faktor for tilbagefald til kriminalitet, 

hvorfor gældrådgivning til denne målgruppe er 

vigtig i forebyggelsen af ny kriminalitet og dermed 

også nye ofre. Derfor er det vigtigt, at disse 

mennesker har mulighed for at opsøge rådgivning 

og vejledning, for at få overblik over deres 

økonomiske situation og handlemuligheder efter 

afsoning når de, forhåbentlig, får et normalt liv på 

den rigtige side af loven. 

 

Stor efterspørgsel i Kriminalforsorgen 

Vi har det seneste år oplevet en stigning i 

efterspørgslen på gældsrådgivning i 

Kriminalforsorgen. Vi tror blandt andet det 

skyldes, at flere ansatte er blevet bekendt med 

vigtigheden af gældsrådgivning i det 

resocialiserende arbejde, hvorfor flere indsatte i 

institutioner, som vi ikke formelt samarbejder 

med, tager kontakt til os. Derudover samarbejder 

vi i dag med flere institutioner end nogensinde før. 

Et øget politisk fokus spiller også en rolle i den 

store efterspørgsel. Flere kender til deres 

muligheder for gældsrådgivning, hvilket medfører 

både udfordringer og muligheder. Flere 

samarbejdende institutioner og flere henvendelser 

skaber et øget pres på vores rådgivning, da vi 

arbejder indenfor samme ressourceramme som 

tidligere. Flere af Kriminalforsorgens institutioner 

ønsker besøg fra os, men grundet mangel på 

ressourcer i form af økonomi og medarbejdere, 

kan vi desværre ikke imødekomme dette. Som 

situationen er nu, vil det være uansvarligt at lave 

flere aftaler om besøg. Både for de indsatte, da 

vores venteliste vil stige, men også for 

Kriminalforsorgen som samarbejdspartner. Af 

samme årsag har vi valgt at reducere antallet af 

fysiske besøg i resten af 2022.  
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Vi vil derfor i den kommende tid have et øget fokus 

på rekruttering og fundraising, for at imødekomme 

den store efterspørgsel og for forhåbentlig igen i 

foråret 2023 at kunne vende tilbage til de 

institutioner, som vi for nu ikke har ressourcer til 

at besøge. 

 

Mere samarbejde er vejen frem 

Udover, at vi internt skal gøre en indsats for fortsat 

at leve op til vores samfundsansvar og imøde-

komme den store efterspørgsel, vil vi fremover 

bruge endnu mere energi på at samarbejde på 

tværs. 

Mange civilsamfundsorganisationer mærker stor 

efterspørgsel. Gennem mere vidensdeling og 

sparring kan vi understøtte hinandens tilbud, og 

sammen skabe bedre forudsætninger for 

opsøgende gældsrådgivning. 

Tilbage i foråret 2021 var vi en del af indsatsen med 

at lave en lang række anbefalinger til kriminal-

forsorgens flerårsaftale. I dag er flere af disse 

anbefalinger, navnlig eftergivelse og gælds-

sanering af sagsomkostninger, samt mere 

systematisk og strategisk inddragelse af 

civilsamfundet i det resocialiserende arbejde i 

Kriminalforsorgen, blevet forankret i lovgivning og 

en civilsamfundsstrategi, som vi er meget stolte af 

at have taget del i. 

Workshops arrangeret af kriminalforsorgen skulle 

danne grundlag for den kommende civilsamfunds-

strategi. På disse workshops blev det tydeligt, hvor 

vigtigt samarbejde på tværs af Kriminalforsorg og 

civilsamfund er, men også internt i civilsamfundet. 

Vi kan ikke, som enkelt organisation, dække hele 

Kriminalforsorgen, og Kriminalforsorgen kan ikke 

alene tilbyde alle relevante indsatser. 

Sammen kan vi løfte i flok og arbejde 

helhedsorienteret, og derved give de indsatte 

endnu bedre muligheder for et kriminalitetsfrit liv 

efter afsoning. Derfor vil vi fremtidigt søge endnu 

flere meningsfulde samarbejder. 

Samtidig indgår Fængselsrejseholdet i et styrket 

samarbejde med Kriminalforsorgens Område-

kontorer. I januar underskrev vi en samarbejds-

aftale med Kriminalforsorgens Område Midt- og 

Nordjylland, som skal være med til at sikre, at alle 

borgere tilknyttet institutionerne under område-

kontoret har kendskab til deres muligheder for at 

få gældsrådgivning, også gennem Fængsels-

rejseholdet. Vores mål er, at alle indsatte kender 

til tilbuddet om gratis og kvalificeret gælds-

rådgivning, og at alle, uanset institution, har 

mulighed for at modtage denne hjælp. 

Samarbejdsaftalen sætter samtidig rammerne for 

de samarbejdsaftaler, der er lavet med alle 

matriklerne under områdekontoret. Grundet 

begrænsede ressourcer, kan vi desværre kun 

tilbyde telefonisk eller skriftlig rådgivning. Vi vil 

hjælpe endnu flere til en overskuelig 

privatøkonomi, og dermed også undgå, at dette 

bliver en risiko for tilbagefald til kriminalitet. 

Det vil et øget samarbejde med Kriminalforsorgen 

og øvrige civilsamfundsorganisationer bidrage til. 


