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1. Indledning
Oprettelse af det fælles Samråd i Syddanmark
Der har, typisk tilbage fra 1990-erne, været samråd for udviklingshæmmede
lovovertrædere i de fire amter i Syddanmark. Disse blev den 31. december 2006
nedlagt, fordi ansvaret overgik til kommunerne.
Efteråret 2006 blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra
kommunerne og de fire amter i Syddanmark for at udarbejde oplæg vedrørende
et fælles Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere samt beskrive et godt
kommunalt tilsyn med målgruppen.
Ved fremlæggelsen i Det administrative Samarbejdsorgan (kontaktorgan mellem
kommuner og region i Syddanmark) ønskede kommunerne at samråd og tilsyn
blev i regionalt regi. I 2007 har der således været et fælles samråd og et tilsyn
på kommunernes vegne (bortset fra Nyborg). Fra 2008 indgår Nyborg Kommune
også i samarbejdet, vedr. tilsyn dog kun efter nærmere aftale.
Se i øvrigt bilag 1: Vedtægt for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere
nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region Syddanmark.
Og bilag 2: Tilrettelæggelse af det kriminalpræventive tilsyn med
udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark.
Opstarten
Samrådssekretariatet med sekretær og formand har i 2007 brugt meget tid på at
finde de borgere i Syddanmark, der er omfattet af samråds- og tilsynsfunktionen.
Endvidere at få organiseret samarbejdet med kommuner, politi, statsadvokaturer,
botilbud og tilsynsførende.
Hjemmeside
På hjemmesiden www.socialportalsyd.dk findes information om Samrådet ved at
klikke på Samråd i topbjælken. Her findes vedtægt for Samrådet, tilsynsnotatet,
mødedatoer og tidsfrister for anmodninger til og svar fra Samrådet.
2. Samrådets medlemmer ved udgangen af 2007
Anette Løwert, psykiater, Vejle Sygehus
Anna Lise Bredahl, centerleder, Fuglekær Udviklingscenter, Børkop
Arne Agerbak, konsulent, Tønder Kommune
Claus Richardt, ledende psykolog, Odense Universitetshospital
Ib Olander Andersen, kriminalforsorgsleder, Kriminalforsorgen, Haderslev
Elmer Lauridsen (formand), juridisk fuldmægtig, Region Syddanmark

Lone Christensen(næstformand), socialfaglig konsulent, Region Syddanmark
Inger Søgaard, sekretær for Samrådet
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3. Samrådets kompetence
Samrådets opgave er at afgive vejledende udtalelser til anklagemyndighederne
om retsfølger over for udviklingshæmmede lovovertrædere. Endvidere en
vurdering af den praktiske mulighed for fuldbyrdelse af domme til målgruppen,
herunder anbringelses- og sikkerhedsmæssige problemer.
Herudover har formanden rent praktisk fået en vejledningsfunktion på området
over for relevante parter.

4. Samrådets virksomhed i 2007
Der afholdes møde hver måned undtagen i juli. I 2007 har der kun været afholdt
9 møder i Samrådet. Dette hænger sammen med at Samrådet først i februar
2007 var samlet og til det første planlagte møde var der ikke indkommet
forespørgsler. Derfor var det første møde i marts 2007.
Samrådet har i 2007 behandlet 116 sager. Da det var over ca. 10 måneder
svarer det til et noget højere antal over et helt år. Hertil kommer drøftelser af
f.eks. domme og andre afgørelser af betydning for Samrådets arbejde.
Pr. 31. december 2007 var deri alt 122 personer der var under tilsyn og
blev/bliver givet udtalelser om fra Samrådet. Dette tal kan godt tænkes at vokse
lidt i 2008, fordi der fortsat kommer enkelte ældre sager ind fra forskellige
instanser, hvor der allerede burde have været opstartet et tilsyn. Hertil kommer
nogle få personer Samrådet har afgivet udtalelser om, der afventer dom.

5. Foranstaltninger mv. i 2007
Pr. 31.december 2007 var der blandt de 122 personer følgende domme:
•

17 personer med dom til tilsyn af kommunen, således at domfældte
efterkommer tilsynsmyndighedernes bestemmelse om ophold og arbejde

•

94 personer med dom til tilsyn af kommunen, således at domfældte
efterkommer tilsynsmyndighedens bestemmelse om ophold og arbejde, og
således at tilsynsmyndigheden kan træffe bestemmelse om anbringelse i
institution for personer med vidtgående psykiske handicap

•

7 personer med dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående
psykiske handicap

•

3 med dom til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske
handicap, således at domfældte efter bestemmelse fra kommunen kan
overføres til sikret afdeling

•

1 med dom til anbringelse i sikret afdeling for personer med vidtgående
psykiske handicap

•

1 person med dom til tilsyn og ambulant psykiatrisk behandling
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•

1 person i varetægtssurrogat
Nogle af dommene er suppleret med særlige vilkår, hvoraf følgende er brugt:
Psykiatrisk behandling (bredt)
Psykiatrisk behandling af seksuel adfærd
Sexologisk behandling
Misbrugsbehandling
Behandling mod alkoholmisbrug efter tilsynets vurdering
Antabusbehandling
Behandling mod Patologisk spillelidenskab
Forbud mod ophold, hvor der er børn u/18 år
Forbud mod ophold, hvor der er børn u/15 år
Kriminalitet (hovedforbrydelsen) blandt de 122:
2 manddrab
20 brandstiftelse
12 seksuel omgang/anden kønslig omgang/overgreb/krænkelse mod mindreårig
1 anden kønslig omgang med mindreårige søskende
11 seksuel overgreb/anden kønslig omgang/krænkelse/voldtægt
1 forsøg på voldtægt
8 blufærdighedskrænkelse
2 vold af særlig farlig karakter
34 vold
3 vold mod medarbejder
5 trusler
7 røveri
10 tyveri
2 indbrud
2 overtrædelse af færdselsloven
2 dokumentfalsk
Flere af de domfældte er samtidig sigtet for andre forseelser, bl.a.:
Hærværk
Overfald på medbeboer
Overtrædelse af våbenloven
Spirituskørsel
Kørsel uden kørekort
Vold (mange tilfælde)

6. Samrådets udtalelser i forhold til dommene/statsadvokaternes afgørelser
Pr. 31.december 2007 var der 20 sager med udtalelser fra Samrådet, der endnu
ikke var afgjort hos politi/domstole eller statsadvokaturerne.
Foranstaltningsdomme i forbindelse med ny kriminalitet udført af tidligere dømte,
hvor sagen blev forelagt Samrådet:
8 domme i alt
Heraf 5 domme i overensstemmelse med Samrådets udtalelse
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1 dom i overensstemmelse med Samrådets udtalelse bortset fra at Samrådet
også anbefalede vilkår om seksualvejledning
2 domme var mildere end Samrådets anbefaling
Foranstaltningsdomme i forbindelse med ny kriminalitet udført af ikke tidligere
dømte, hvor sagen blev forelagt Samrådet.
8 domme i alt
Alle 8 domme i overensstemmelse med Samrådets udtalelse
Statsadvokaturernes revurderinger
Der er en meget høj grad af overensstemmelse mellem Samrådets udtalelser og
statsadvokaturernes årlige vurderinger. Dette område er langt det største i antal
udtalelser. I evalueringen ultimo 2008 vil dette område blive nærmere beskrevet.

7. Økonomi
I 2007 blev udgiften til Samråd og tilsyn sat til 1,95 kr. pr. indbygger i
kommunerne i Syddanmark, bortset fra Nyborg Kommune. Dette som en objektiv
finansiering. Fra 2008 er beregningen mere individualiseret, således at den
enkelte kommune vedr. Samrådet betaler 0,57 kr. pr. indbygger som objektiv
finansiering og vedr. tilsyn betales der pr. borger, der er omfattet af tilsynet.
Derved opnås mulighed for bredt samarbejde mellem kommunerne og Samrådet
uanset hvor mange konkrete personer, der er omfattet af tilsynet.
Samrådsmedlemmerne, bortset fra formand og næstformand er ulønnede.

8. Studieture mv.
Maj 2007 havde formanden et indlæg om det fælles Samråds opbygning og virke
på en landsdækkende konference arrangeret af Netværket vedrørende
domfældte Udviklingshæmmede (NDU) i Middelfart.
November 2007 deltog samtlige medlemmer af Samrådet, de tilsynsførende og
lederne af de fire specialtilbud for målgruppen i en temadag om målgruppen i
København arrangeret af Det centrale Handicapråd.

9. Afsluttende bemærkninger
Om samarbejdet med kommuner, statsadvokaturer, politi, specialbotilbud og
tilsynsførende
Samrådssekretariatet finder samarbejdet med kommuner, statsadvokaturer og
politi meget konstruktiv og tilfredsstillende.
Der har fra kommunal side kun været positive tilbagemeldinger på samarbejdet.
Statsadvokaturen i Sønderjylland, med hvem der er det største samarbejde, og
som dækker størstedelen af kommunerne i Syddanmark, har i 2007 skriftligt
oplyst, at man er tilfreds med samarbejdet. Der er løbende dialog med
statsadvokatassessorerne. Statsadvokaturens kontaktperson har givet udtryk for,
at det er meget hensigtsmæssigt, at der kun er en person (samrådsformanden,
eventuelt sekretæren) at henvende sig til, hvis der opstår problemer. Også hos
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øvrige statsadvokaturer og politiet mærkes et godt kendskab til samrådsfunktionen, og der er et konstruktivt og smidigt samarbejde. Der er således en
relevant dialog med statsadvokaturerne, politiet og kommunerne.
Der er et tæt samarbejde og der har i 2007 være en del møder med lederne af
specialbotilbudene og tilsynsførende. Herudover er der månedlige møder mellem
tilsynsførende og Samrådssekretariatet for at sikre erfaringsudveksling, et
ensartet tilsyn, og kvalitet i udtalelser mv.
Samrådet er fortsat er i en periode, hvor vi søger at optimere organisationen og
er åbne for forslag til forbedringer.
Samråd i øvrige kommuner i Jylland
Der er i Midtjylland oprettet to samråd. Det ene er placeret i Århus Kommune og
dækker kommunerne i det tidligere Århus Amts område. Det andet er i et
samarbejde mellem Ikast-Brande Kommune og Region Midt og dækker øvrige
kommuner i Region Midt.
I Nordjylland er der i Ålborg Kommune et samråd der dækker alle kommunerne.
Fyn og Jylland er således dækket ind med 4 samråd, der, fordi de dækker mange
kommuner, har mulighed for at opnå stor specialviden.
Evaluering af Samråd og tilsyn ultimo 2008
Det blev ved oprettelsen af det fælles Samråd og tilsynet i Syddanmark aftalt i
Det Administrative Samarbejdsforum, at der ultimo 2008 skal udarbejdes en
evaluering af de to funktioner med henblik på det videre samarbejde mellem
kommuner og region på dette område.

Elmer Lauridsen
Samrådsformand
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Bilag 1:

Vedtægt for
Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab
mellem kommunerne og Region Syddanmark

1. Opgave.
Samrådets opgave er at afgive vejledende udtalelser til anklagemyndigheder og domstole om
retsfølger over for udviklingshæmmede lovovertrædere.
Det skal sikres, at der er oplysninger, der viser, at pågældende tilhører målgruppen. For at
tilstræbe at persongruppen får den mest hensigtsmæssige sanktion, skal der i vurderingen
lægges vægt på udviklingshandicap, den mentale tilstand i øvrigt, den sociale baggrund,
adfærd og udviklingsmuligheder.
Samrådet kan fra kommuner, region eller andre i særlige tilfælde forelægges andre generelle
spørgsmål til udtalelse.
Samrådet kan på eget initiativ tage kontakt til anklagemyndighed og domstole for at sikre
kendskabet til målgruppen.

2. Sammensætning.
Formand – jurist eller socialfaglig person med bredt kendskab til personkredsen og
institutioner for denne - udpeget af Det Administrative Samarbejdsforum (Det administrative
Samarbejdsforum vedrørende sociale rammeaftaler nedsat mellem kommunerne i
Syddanmark og Region Syddanmark).
Næstformand – jurist eller socialfaglig person med særligt kendskab til personkredsen og
institutioner for denne - udpeget af Det Administrative Samarbejdsforum. Er formanden jurist
skal næstformanden være en socialfaglig person og omvendt.
En kommunal repræsentant med særligt kendskab til personkredsen og institutioner for denne udpeget af Det Administrative Samarbejdsforum.
En psykiater med særligt kendskab til personkredsen - udpeget af Det
Administrative Samarbejdsforum.
En psykolog med særligt kendskab til personkredsen - udpeget af Det
Administrative Samarbejdsforum.
En leder ved et botilbud for udviklingshæmmede lovovertrædere - udpeget af Det
Administrative Samarbejdsforum.
En repræsentant fra Kriminalforsorgen med særligt kendskab til personkredsen – udpeget af
og blandt kriminalforsorgslederne i Regionen.
Efter kommunens, et medlems eller formandens ønske kan tilsynsførende, bistandsværge
eller andre relevante personer deltage ad hoc.
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Den kommunale repræsentant indstilles af kommunerne. Øvrige medlemmer bortset fra
Kriminalforsorgsrepræsentanten indstilles af Regionen.
Samrådet kan, hvis det viser sig hensigtsmæssigt, nedsætte lokale samråd i regionens
områder, udpeget efter samme metode som Samrådet.
Der er ikke valgperioder for Samrådets medlemmer.
Region Syddanmark yder sekretariatsbistand til Samrådet.

3. Sagsgang.
Når anklagemyndigheden skønner, at en sigtet har en vidtgående psykisk funktionsnedsættelse og
dermed hører til personkredsen omfattet af straffelovens § 16, stk. 1, 2. punktum eller stk. 2,
fremsendes sagen til Samrådet, Region Syddanmark Damhaven 12, 7100 Vejle. Tilsvarende når
statsadvokaten ved gennemgang af dommene ønsker en udtalelse.
Samrådets sekretær kvitterer for modtagelsen og oplyser anklagemyndigheden om, hvornår
sagen bliver behandlet. Samtidig sikres det, at kommunen inddrages.
Samrådets formand sørger for, at der udarbejdes dagsorden og indkaldes til møde. Sagsakter
fremsendes til mødedeltagerne inden mødet. Formanden skal sørge for, at en sag er forsvarligt
oplyst og forberedt inden den forelægges Samrådet. Formanden skal endvidere sørge for, at
sagen behandles uden unødig forsinkelse.
Formanden forelægger sagen for Samrådet, der vurderer denne ud fra de foreliggende
oplysninger.
Der skrives herefter en udtalelse. Eventuel uenighed i Samrådet skal fremgå af udtalelsen.
Formand eller næstformand kan give en foreløbig og rådgivende udtalelse i de tilfælde, hvor der
er tale om en akut situation og hvor det vil medføre skade, hvis udtalelsen skal afvente
behandling i Samrådet. Udtalelsen skal hurtigst muligt forelægges Samrådet.
Et af Samrådets medlemmer kan være tilstede ved domsforhandlingen. Det samme kan en
repræsentant for tilsynet.
Politiet/statsadvokaten anmodes om, at der ved dom/afgørelse sendes en kopi til Samrådet.
Møde i Samrådet afholdes efter behov. Der afsættes dog på forhånd regelmæssige mødedatoer.
Samrådet afgiver årsberetning til anklagemyndigheder, kommuner, regionen og Det Administrative Samarbejdsforum.

4. Ikrafttræden.
Vedtægten er tiltrådt af kommunerne december 2006 og træder i kraft den 1. januar 2007.

5. Regelgrundlag samt økonomi (tilpasset september 2007 pga. ny medd. fra Rigsadvokaten).
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I Rigsadvokatens meddelelse nr. 5/2002 af 20. december 2002: ”Behandlingen af straffesager
vedrørende psykisk afvigende kriminelle og personer omfattet af straffelovens § 70”, anbefaler
Rigsadvokaten i kapitel 7.1.2, at anklagemyndigheden forud for domsforhandlingen indhenter en
udtalelse fra det stedlige samråd, når mentalt retarderede omfattet af straffelovens § 16 skal have
en foranstaltning efter straffelovens § 68.
Meddelelsen fra 2002 er afløst af meddelelse nr. 5/2007 af 12. juli 2007, hvor det i kapitel 7.1.2 er
anført, at det på nuværende tidspunkt er uafklaret i hvilket omfang samrådene bliver videreført,
herunder i hvilket regi og i hvilken form det vil ske.
Socialministeriet har den 5. juli 2007 skrevet til Danske Regioner vedr. samrådsfunktionen. I
brevet anføres ”at myndighedsansvaret er overgået til kommunerne, og det er via de årlige
rammeaftaler, at kommunerne kan indgå aftaler om f.eks. at nedsætte et tværfagligt samråd i
regionen, men det er op til kommunerne at vurdere behovet for disse samråd”.
Videre anføres det, at Socialministeriet vil tage initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe med
repræsentanter fra Justits- og Socialministeriet, der skal belyse kommunernes sagsbehandling
på området, herunder om der er behov for et hjemmelsgrundlag for de opgaver, samrådene
løser. Afslutningsvis bemærkes, at det er værdifuldt med et tværfagligt samarbejde på området,
som inddrager de personer, der har erfaringer og viden i disse sager.
Det administrative Samarbejdsforum vedrørende sociale rammeaftaler har anbefalet, at
Samrådet fortsætter og evalueres med udgangen af 2008.

Driften af Samrådet finansieres af kommunerne efter indbyggerantal.
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Bilag 2:

Tilrettelæggelse af det kriminalpræventive tilsyn med
udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark
(Notatet afløser det foreløbige notat af 1. februar 2007. Den kommunale arbejdsgrupperepræsentants bemærkninger er indarbejdet. Det væsentligste er en præcisering i pkt. 3
og 4.1 vedr. information til kommunen m.fl.)
Der er indgået en aftale mellem kommunerne i Syddanmark og Region Syddanmark,
hvor sidstnævnte på entreprenørbasis har ansvaret for drift af et fælles Samråd og
tilsynet med kriminelle udviklings-hæmmede. For 2007 er der en endelig beregnet
objektiv finansiering på 1,96 kr. pr. indbygger. For 2008 beregnes der en objektiv
finansiering for samrådsarbejdet på 0,57 kr. pr. indbygger og en takst for de konkrete
ydelser vedr. den enkelte borger. I 2007 indgår Nyborg Kommune ikke i aftalen. I 2008
indgår Nyborg Kommune i samrådsordningen og efter konkret aftale i tilsynsdelen.

Indholdsfortegnelse:
1. Tilsynets parter
2. Love og regler
3. Formål med tilsynet
4. Retningslinier for tilsynets udførelse og indhold
4.1. Tidlig inddragelse af tilsynet
4.2. Kontakt med kommunen, herunder opgavefordeling
4.3. Rapportering til kommunen
4.4. Løbende informationspligt til kommune og anklagemyndighed
4.5. Kontakt til Samrådet
5. Kontakt med den dømte
6. Tilsynets fysiske placering, faglig udvikling mv.

1. Tilsynets parter
Tilsynets parter er fordelt på:
• Tilsynsmyndigheden: Handlekommunen
• Det udøvende tilsyn: Lederen og den tilsynsførende på det enkelte bosted for
målgruppen jf. pkt.6.
• Den tilsynsførende: Tilsynskonsulenten

2. Love og regler
I lbk. nr. 56 af 18. januar 2007 om retssikkerhed og administration på det sociale område er
indsat § 16 a med følgende ordlyd:
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§ 16 a. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk
funktionsevne, som i henhold til dom eller kendelse eller som vilkår for tiltalefrafald eller
prøveløsladelse skal undergives tilsyn af de sociale myndigheder. Kommunalbestyrelsen kan
træffe afgørelse om ophold i en boform efter § 108 i Lov om Social service.
Stk. 2. Socialministeren kan fastsætte regler om de sociale myndigheders tilsyn.
I bemærkningerne til loven er der lagt op til, at der kan fastsættes regler om samarbejde mellem
kommuner og mellem kommuner og region.
Lovforslaget afløser en bestemmelse om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige
særforsorg m.v., som ophævedes med virkning fra den 1. januar 2007. Indtil den 1. januar 2007
påhvilede tilsynsforpligtelsen amtskommunerne. Forpligtelsen er således overført til
kommunerne.
Den vejledende standard fra Netværk vedrørende Domfældte Udviklingshæmmede (NDU) er
indarbejdet i materialet.
Hvilke love og regler i øvrigt?
Straffelovens § 16, § 68 og § 68 a.

Serviceloven, herunder servicelovens regler om magtanvendelse.
Retssikkerhedsloven.

3. Formål med tilsynet
Det udøvende tilsyn skal overordnet sikre, at den domfældte udviklingshæmmede
overholder dommens vilkår og ikke begår ny kriminalitet, samt sætte en positiv
udvikling i gang.
Tilsynsførende skal sikre en tæt kontakt til handlekommunen, således at denne har
mulighed for at løfte sin myndighedsopgave vedr. tilsyn (se pkt. 4.2-3)
Tilsynsførende skal en gang om året udarbejde et notat til Samrådet med henblik på en
vejledende udtalelse fra sidstnævnte til anklagemyndigheden om forløbet for den
pågældende borger (se pkt. 4.5). Der sendes kopi af Samrådets udtalelse vedlagt
tilsynsførendes udtalelse til handlekommunen til orientering.

4. Retningslinier for tilsynets udførelse og indhold
Se evt. bilag 1: Grafisk fremstilling af tilsynets udførelse.
4.1 Tidlig inddragelse af tilsynet
Før ny dom
Anklagemyndigheden anmoder Samrådet, Region Syddanmark Damhaven 12, 7100
Vejle om en udtalelse.
Formanden sender kopi af samrådets udtalelse til kommunen, der, såfremt sagen tegner
til dom til anbringelse, så tidligt som muligt overvejer, hvor en eventuel anbringelse
12

konkret kan være. Oftest er borgeren, når sagen peger mod dom til anbringelse, allerede
flyttet ind på et botilbud.
I forbindelse med nye sager er det vigtigt for det udøvende tilsyn at komme med i
forløbet så tidligt som muligt for at forberede tilsynsopgaven og få kontakt til de
instanser/personer, der skal involveres.
Den tilsynsførende vil således normalt blive indkaldt til retsmødet, typisk ved at
politiets indkaldelse sendes til Samrådets formand, der videreformidler.
Efter dommen.
Det udøvende tilsyn skal, så snart dommen er afsagt, orientere den udviklingshæmmede
om, hvilken kommune der er handlekommune, hvem der er tilsynsførende, dommens
vilkår, hvad disse indebærer og hvilke rettigheder vedkommende har.
Kommunen bliver orienteret om dommen ved kopi af domsafgørelsen.
Såfremt det udøvende tilsyn ikke er orienteret om dommen, skal Samrådets formand
sikre dette.
Bor eller skal pågældende bo på et bosted, orienteres bostedet ligeledes af Samrådets
formand.
4.2 Kontakt med kommunen, herunder opgavefordeling
Den tilsynsførende skal ved opstart af et tilsynsforløb og mindst en gang årligt have et
møde med kommunen om den enkelte borger. Ved mødet aftales forløbet nærmere. Ved
institutionsanbragte kan det årlige møde evt. slås sammen med statusmødet, hvor den
tilsynsførende deltager.
Den tilsynsførende skal ved opstart af tilsynet sammen med kommunen skabe klarhed
om opgavefordelingen mellem det udøvende tilsyn og kommunen. Dette gælder i
forhold til:
• Tilsynets udførelse vedr. den konkrete borger
• Udarbejdelse af indstillinger og udtalelser
• Beslutningsprocedurer om ændringer i domfældtes friheder i foranstaltningen
(f.eks. hvis der skal ske administrativ anbringelse eller gives udgangstilladelse)
• Deltagelse i udarbejdelse af handleplanen fsv. angår det kriminelle område.
Ved ophør af et tilsyn holder den tilsynsførende et afsluttende møde med kommunen.
4.3 Rapportering til kommunen
Ud over et skriftligt oplæg til det årlige møde med kommunen skal det konkret aftales,
hvor ofte den tilsynsførende skal aflægge skriftlig rapport til eller mundtligt orientere
kommunen. Dette for at sikre kommunens tilsyn med målgruppen, der er en kommunal
myndighedsopgave.
Oplæg og rapporter skal bl.a. beskrive
• Tilsynets omfang og hyppighed
• De pædagogiske tiltag og effekten heraf
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• Eventuelle problemstillinger såsom overtrædelser af vilkår

4.4 Løbende informationspligt til kommune og anklagemyndighed
Kommunen og andre relevante instanser informeres, så snart der opstår problemer, som
kan have betydning for retssikkerheden eller for udførelsen af tilsynsforpligtelsen.
Det er det udøvende tilsyns opgave evt. i samråd med kommunen, at informere
anklagemyndig-heden, hvis der skulle opstå problemer med borgeren vedrørende
overholdelse af dommen.
Kommunen skal i øvrigt i alle særlige situationer orienteres om forløbet.
4.5 Kontakt til Samrådet.
Det udøvende tilsyn skal ved anmodning fra Samrådet udarbejde et notat, der indgår i
grundlaget for Samrådets vejledende udtalelse.
Vedr. hjemmeboende udarbejder den tilsynsførende notatet, der via egen leder sendes til
samrådet.
Vedr. botilbudsbeboere udarbejder kontaktpersonen/afdelingslederen et notat, der via
egen leder sendes til den tilsynsførende, som tilføjer sine bemærkninger. Det samlede
notat sendes via sidstnævntes egen leder til Samrådet og kopi til lederen på botilbudet,
hvor borgeren bor. En evt. uenighed mellem involverede i udtalelsen drøftes inden
oversendelse til Samrådet med henblik på at skabe enighed eller klarhed over
baggrunden for uenigheden.
De tilsynsførende deltager i Samrådets møder efter anmodning.

5. Kontakt med den dømte
Det er vigtigt for tilsynet at have en tæt og kontinuerlig kontakt til borgeren, så det
sikres, at risikoen for yderligere kriminalitet mindskes.
Der skal være tid nok til, at den tilsynsførende lærer den dømte godt at kende og kan
opbygge et tillidsforhold til vedkommende.
Udgangspunktet er på baggrund af dommens vilkår at skabe udvikling på borgerens
egne præmisser ud fra realistiske mål.
Tilsynet bør forankres i det miljø, hvor den dømte opholder sig.
Dette skal ses i lyset af, at det er vigtigt at begrænse tilsynets indgriben til det
nødvendige, således at sanktionen står mål med kriminaliteten, og der udvises respekt
for den pågældendes måde at leve sit liv på.
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Antallet af tilsynsbesøg til den enkelte borger sættes efter det individuelle behov. For de
institutionsanbragte, hvor der er daglig pædagogisk støtte, vil det som udgangspunkt
være naturligt, at besøgene koordineres med hyppigheden af møder med og
afrapporteringer til kommunen.
Den tilsynsførende kan komme uanmeldt på institutionerne.
Får en borger der bor i egen bolig, undtagelsesvis brug for kontakt til den tilsynsførende
uden for normal arbejdstid, vil der kunne rettes henvendelse til bostedet. Hvis borgeren
har en dårlig periode, kan den tilsynsførende på forhånd orientere bostedet.

6. Tilsynets fysiske placering, faglig udvikling mv.
Tilsynsopgaven lægges ud til de fire eksisterende botilbud for målgruppen: Østruplund
ved Otterup, Grønnebæk ved Rødding, Bøgealle 16 i Ribe og Fuglekær
Udviklingscenter i Brejning. Det skal drøftes lokalt, hvordan arbejdspladsen skal
placeres herunder f.eks. eventuel mulighed for hjemmearbejdsplads, brug af
mobiltelefon mv.
Det er lederen af botilbudet, der har det ledelsesmæssige ansvar i forhold til
tilsynskonsulenten og opgaveløsningen. Ansættelser mv. dog efter drøftelse med
afdelingschefen for handicapafdelingen i Region Syddanmark.
Tilsynskonsulenterne varetager indtil videre målgruppen i eget tidligere område som før
1. januar 2007. Tilsynet med beboere på de fire botilbud for målgruppen varetages dog
således, at konsulenten fra Bøge Alle 16 varetager tilsynet på Grønnebæk, konsulenten
på Grønnebæk varetager tilsynet på Østruplund, konsulenten på Østruplund varetager
tilsynet på Fuglekær Udviklingscenter og tilsynskonsulenten på Fuglekær tilsynet på
Bøge Alle 16. Dette sker for at sikre habilitet i tilsynsopgaven.
Samrådets formand er i samråd med lederne ansvarlig for den fremtidige fordeling
mellem de tilsynsførende af borgere, der skal føres tilsyn med.
Det kriminalpræventive tilsyn bør så vidt muligt ikke knyttes op på andre forpligtelser,
som f.eks. pædagogiske opgaver, hjemmevejledning m.v.
De tilsynsførende udstyres med ID-kort med billede.
Ved kort tids sygdom udfører de øvrige konsulenter tilsynet i den sygemeldtes område.
Ved længere tids sygdom aftales forløbet konkret mellem lederen og samrådets
formand.
For at skabe vidensdeling og erfaringsudveksling er det vigtigt, at konsulenterne i
nødvendig udstrækning afholder fællesmøder. Som udgangspunkt en gang pr. måned.
Ligeledes vil det være hensigtsmæssigt med en høj grad af åbenhed om erfaringer mv.
mellem det udøvende tilsyns parter, dvs. mellem alle ledere og konsulenter.
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Grafisk fremstilling af tilsynets udførelse:

Bilag 1

Tilsynets parter:
Tilsynsmyndighed = Handlekommunen
Det udøvende tilsyn = Lederen og den tilsynsførende på det
enkelte bosted
Den tilsynsførende = Tilsynskonsulenten
Før dom:
Tilsynsmyndighede
n Det udøvende
Samrådsformanden tilsyn
informerer kommunen, og
tilsynsførende indkaldes
til retssagen

Samrådsformanden
Anklagemyndighe
Anklagemyndigheden
d
anmoder samrådet
om udtalelse
Tilsynets opstart:

Domfældt
e
Tilsynsførende orienterer
om
tilsynsmyndighed, dommens
vilkår mv.

Tilsynsførende/
Det udøvende

Den tilsynsførende og kommunen
tager et møde.

Tilsynsmyndigheden

Tilsynsperioden:
Tilsynsførende/Det udøvende tilsyn
Domfældte og
tilsynsførende mødes
efter behov.

Domfældt
e

Tilsynsførende
udarbejder et notat,
som indgår i
Samrådets
vejledende
Tilsynsmyndigheden og andre udtalelse.
relevante instanser informeres ved
problemstillinger.
..

Tilsynsmyndighede
n et årligt møde
Der afholdes
med kommunen, derudover
aflægges rapport efter
17

Anklagemyndighe
d

Samråd

