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Generelt om Samrådet 

 

Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret i 

januar 2009 efter beslutning i KKR´s Embedsmandsudvalg for Social- og Sundhed. Rudersdal 

Kommune varetager samrådsopgaven på kommunernes vegne. Der er udarbejdet forretningsor-

den, kvalitetsstandard og budget for Samrådet. Samrådet består af fem faste medlemmer: 1 for-

mand som er afdelingschef i Psykiatri og Handicap, 1 psykiatrisk overlæge, 1 kriminalforsorgsleder, 

1 jurist og 1 pædagogisk konsulent.  

 

Samrådet dækker de 25 kommuner, som henhører under Nordsjællands politikreds og Køben-

havns Vestegns politikreds. Af disse har 24 kommuner valgt at være tilknyttet Samrådet. Dette er 

uændret siden 2013.    

 

Samrådets budget er fastlagt på baggrund af et forventet årligt antal sager på 30. Samrådsfunktio-

nen finansieres via objektiv finansiering efter antallet af borgere i kommunerne. Denne finansie-

ringsmodel giver kommunerne et kendt økonomisk grundlag for finansiering af opgaveløsningen. 

Finansieringsformen giver ligeledes mulighed for at opretholde et kvalificeret beredskab uanset an-

tallet af sager.  

 

Samrådsmøder og opgaver 

 

Samrådets opgave er at afgive en uvildig og tværfaglig udtalelse vedrørende foranstaltninger for 

udviklingshæmmede borgere. 

 

Samrådet udtaler sig til anklagemyndighed og domstole om: 

 

 Hvorvidt det anbefales, at en igangværende sanktion bør opretholdes eller ophæves 

 Forslag til valg af foranstaltning, dvs. ved hvilken foranstaltning nye lovovertrædelser bedst 

kan forebygges 

 Forslag til eventuelle vilkår i domme 

 Forslag til ændring af en igangværende sanktion, når det vurderes, at denne ikke er til-

strækkelig kriminalitetsforebyggende 

 På baggrund af foreliggende mentalerklæring med retslægerådets kommentarer, udtaler 

Samrådet sig ligeledes om, hvorvidt den sigtede tilhører målgruppen for straffelovens § 16, 

stk. 1 og 2 og derfor bør fritages for straf. 

 

Derudover kan samrådet rådgive kommunerne om, hvordan en given dom kan effektueres, og 

hvordan vilkårene i dommen kan søges opfyldt. 

 

Samrådet holder ordinært møde en gang om måneden, når der er indkomne sager til behandling. 

Hvis der ikke er indkomne sager til behandling eller andre spørgsmål til drøftelse, aflyses mødet.  
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Samrådets arbejde i 2015 

 

I 2015 er der afholdt 9 ordinære samrådsmøder, og Samrådet har behandlet 24 sager. Antallet af 

sager har været støt stigende de første år efter Samrådets oprettelse. Der har været en mindre 

stigning de seneste år. Sagsantallet er steget fra 21 sager siden 2012. 

 

Samrådets udtalelser 

 

Sagerne i 2015 fordeler sig således: 

20 sager omhandler anmodning fra Statsadvokaten om udtalelse vedrørende idømte foranstaltnin-

ger (anmodning sendes til kommunen, som på den baggrund retter henvendelse til Samrådet). 

3 sager omhandler anmodning fra anklagemyndighed bl.a. om udtalelse vedrørende anbefalet for-

anstaltning, samt om den sigtede tilhører målgruppen for straffelovens § 16 stk. 1 og 2.  

1 sag omhandler både anmodning fra Statsadvokaten om udtalelse vedrørende idømt foranstalt-

ning og anmodning fra anklagemyndigheden vedrørende anbefalet foranstaltning i forhold til påsig-

tet kriminalitet. 

 

De 24 sager samrådet har behandlet i 2015 fordeler sig på følgende domstyper: 

14 henvendelser har omhandlet domstype 4 (tilsyn hvor domfældte efterkommer tilsynsmyndighe-

dens bestemmelse om ophold og arbejde, med mulighed for administrativ anbringelse på en bo-

form for personer med vidtgående psykiske handicap).  

3 henvendelse har omhandlet domstype 3 (anbringelse på en boform for personer med vidtgående 

psykiske handicap) 

5 henvendelser har omhandlet domstype 2 (anbringelse på en boform for personer med vidtgående 

psykiske handicap, med mulighed for administrativ overførsel til sikret afdeling) 

2 henvendelser har omhandlet borgere, som tidligere har været idømt foranstaltning og som har 

begået fornyet kriminalitet. 

 

Ved flere af domstyperne har der også været vilkår tilføjet, fx at den dømte borger skal indgå i læ-

geligt ledet alkoholbehandling. 

Ved 8 af dommene har der været fastsat tidsramme for foranstaltningen. 

 

15 af de deltagende kommuner har fremsendt sager til Samrådet i 2015. 

 

Samrådet inviterer sagsbehandlere fra kommunerne til at deltage i samrådsmøderne, når deres 

fremsendte sag bliver behandlet. I 2015 har samrådet oplevet en stigning i antallet af kommuner, 

der har benyttet sig af denne mulighed for at deltage i Samrådsmøderne, hvilket er med til at kvali-

ficere Samrådets behandling af sagen.  

 

Samrådets vejledning 

 

19 af de deltagende kommuner har søgt vejledning hos Samrådet omkring specifikke problemstil-

linger.  
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En del af henvendelserne har drejet sig om kommunens tilsynsforpligtelse. Henvendelserne har 

drejet sig om specifikke situationer og hvad der skal til for at udføre et korrekt tilsyn: 

 Når borgen ikke har fast adresse  

 Når borgeren har taget ophold i en anden kommune 

 Når borgeren ikke ønsker at medvirke til særlige vilkår i dommen  

 Samarbejdet med Politi og Statsadvokat og oplysningsforpligtelse 

 Opnået kendskab til, at borgeren har kriminel adfærd 

 

Langt de fleste foranstaltningsdomme er kombinationsdomme (domstype 2 og 4), og det kan være 

vanskeligt for kommunerne at gennemskue handlemuligheder og regelsæt (fx udgangsbekendtgø-

relsen), der er afhængig af, hvilken del af dommen der effektueres.  

Ved domstype 4, er der mulighed for både tilsyn og anbringelse. Det er det væsentligt, at kommu-

nen træffer afgørelse, når man på grund af borgerens recidivadfærd vælger at anbringe. Der skal 

således foreligge en skriftlig afgørelse, der viser at borgeren har ophold på boformen med en an-

bringelsesdom. 

 

I nogle af henvendelserne, har det drejet sig om regelkrydsning mellem serviceloven og straffelo-

ven.  

 

Det har også i årets løb været en udfordring for nogle kommuner, at Kofoedsminde ikke har kunnet 

tilvejebringe det fornødne antal pladser. 

 

I en del af henvendelserne har det drejet sig om at finde den bedst mulige placering til borgeren 

med en foranstaltningsdom. Samrådet kan vejlede om det generelle om mulige valg af bo-

lig/botilbud i forhold til den specifikke foranstaltning, men ikke pege på navngivne tilbud. 

 

 

Deltagelse i konference 

 

2 af samrådets medlemmer samt 1 suppleant har deltaget i en konference på Ålborg Universitet om 

forskning i socialpædagogik og udviklingshæmmede, hvor der blandt andet blev fremlagt 2 ph.d.-

projekter omhandlende domfældte med udviklingshæmning: 

 

Socialpædagogers opfattelse af voksne udviklingshæmmede med dom 

v/ Mette Rømer, ph.d.-studerende 

  

Med afsæt i forskningsresultater fra et casestudie på et § 108 botilbud sættes fokus på personalets 

forståelser af og erfaringer med beboergruppen - voksne udviklingshæmmede med dom – i forhold 

til at skabe en hverdag uden kriminalitet. 

 

Ild som kommunikation 

v/ Søren Holst, ph.d.-studerende og Dorte Lystrup, ph.d.-studerende 

 

Præsentation af de vigtigste fund i et studie om brandstiftere med udviklingshæmning. Studiet om-

fatter samtlige dømte brandstiftere med udviklingshæmning i Danmark gennem en tiårig periode. 
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Samrådets sammensætning og kontaktoplysninger  

 

Samrådets medlemmer: 

Myndighedschef, Bitten Rainey, Formand 

Psykiater, Finn Gerholt 

Konstitueret kriminalforsorgsleder, Kirsten Schaub 

Jurist, Lene Olsen 

Pædagogisk konsulent, Birgitte Kubach 

 

 

Kontaktoplysninger: 
Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden 

Stationsvej 36 

3460 Birkerød 

Tlf. 46 11 33 00 

E-mail: psykiatrioghandicap@rudersdal.dk 

 

Se yderligere information om Samrådet samt vejledning til indsendelse af sager her: 

Samrådet for domfældte udviklingshæmmede 

 

Samrådet ser frem til fortsat godt samarbejde med alle samarbejdspartnere i 2016. 

mailto:psykiatrioghandicap@rudersdal.dk
http://www.rudersdal.dk/Borgerservice_selvbetjening/Handicap_og_psykiatri/Handicap/Samraadet_for_domfaeldte_udviklingshaemmede.aspx
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