Årsberetning 2013
Samrådet for domfældte udviklingshæmmede
i kommunerne i Region Hovedstaden

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 forretningsorden, kvalitetsstandard og budget for Samrådet. Samrådet består af fem faste medlemmer med
suppleanter til alle poster.
Samrådet dækker de 25 kommuner, som henhører under Nordsjællands politikreds og Københavns Vestegns politikreds. Af disse har 24 kommuner valgt at være tilknyttet Samrådet. Derudover
er Tårnby kommune tilknyttet Samrådet, idet de har forpligtende samarbejde med Dragør kommune på området for domfældte udviklingshæmmede. Der er altså i alt 25 kommuner tilknyttet Samrådet ultimo 2013 hvilket er uændret fra 2012.
Samrådets budget er fastlagt på baggrund af et forventet årligt antal sager på 30. Samrådsfunktionen finansieres via objektiv finansiering efter antallet af borgere i kommunerne. Denne finansieringsmodel giver kommunerne et kendt økonomisk grundlag for finansiering af opgaveløsningen.
Finansieringsformen giver ligeledes mulighed for at opretholde et kvalificeret beredskab uanset antallet 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:
•
•
•
•
•

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 tilstrækkelig kriminalitetsforebyggende
Hvorvidt det anbefales, at en igangværende sanktion bør opretholdes eller ophæves
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 2013
I 2013 er der afholdt 8 ordinære samrådsmøder samt 2 ad hoc. møder, og Samrådet har behandlet
22 sager. I 2012 og 2011 behandlede Samrådet hhv. 21 og 17 sager. Antallet af sager har været
stigende de første år efter Samrådets oprettelse, men har altså været stabilt de seneste to år.
Sagerne i 2013 fordeler sig således:
14 sager omhandler anmodning fra Statsadvokaten om udtalelse vedrørende idømte foranstaltninger (anmodning sendes til kommunen, som på den baggrund retter henvendelse til Samrådet).
4 sager omhandler anmodning fra anklagemyndighed bl.a. om udtalelse vedrørende anbefalet foranstaltning, samt om den sigtede tilhører målgruppen for straffelovens § 16 stk. 1 og 2.
4 sager omhandler vejledning til kommuner om effektuering af dom og overholdelse af vilkår i dom.
Af de 14 sager, hvor Statsadvokaten anmoder om udtalelse vedrørende idømte foranstaltninger,
fordeler henvendelserne sig på følgende domstyper:
7 henvendelser har omhandlet domstype 4 (tilsyn hvor domfældte efterkommer tilsynsmyndighedens bestemmelse om ophold og arbejde, med mulighed for administrativ anbringelse på en boform for personer med vidtgående psykiske handicap)
1 henvendelse har omhandlet domstype 3 (anbringelse på en boform for personer med vidtgående
psykiske handicap)
6 henvendelser har omhandlet domstype 2 (anbringelse på en boform for personer med vidtgående
psykiske handicap, med mulighed for administrativ overførsel til sikret afdeling)
Følgende kommuner har fremsendt sager til Samrådet i 2013:
Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk,
Rødovre, Tårnby/Dragør.
Samrådet har i 2013 inviteret sagsbehandlere fra kommunerne til at deltage i samrådsmøderne,
når deres fremsendte sag blev behandlet. Enkelte kommuner har benyttet sig af denne mulighed
for at deltage i Samrådsmøderne, hvilket er med til at kvalificere Samrådets behandling af sagen.
I lighed med tidligere år har der også i 2013 været et stigende antal henvendelser til Samråds sekretariatet, hvor kommunerne søger vejledning om generelle og specifikke spørgsmål vedrørende
domfældte udviklingshæmmede. Disse henvendelser drejer sig primært om vejledning i forhold til
regelkrydsning mellem serviceloven og straffeloven samt handlemuligheder indenfor en given doms
vilkår. I 2013 har der dog også været henvendelser om vejledning i forhold til anvendelse af bestemmelserne om magtanvendelse i servicelovens kapitel 24a. Der har generelt forekommet et
øget behov for Samrådets ekspertise.
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Øvrige arbejdsområder for Samrådet i 2013
En stor del af samrådets øvrige arbejde i 2013 har omhandlet lovforslaget om kriminalpræventive
indsatser overfor sigtede og domfældte udviklingshæmmede samt den efterfølgende lovændring.
Derudover har et medlem af Samrådet afholdt oplæg for kommuner i Region Sjælland om Samrådets opgaver og funktion samt rådgivet i forhold til oprettelse af et Samråd.
Lovændring - servicelovens kapitel 24a.
D. 1. juli 2013 trådte lovændringen af servicelovens kapitel 24a i kraft. Kapitel 24a omhandler fuldbyrdelse af strafferetslige foranstaltninger mv. overfor voksne, der er anbragt i en § 108 boform i
henhold til en strafferetlig afgørelse (domstype 1-4) eller som i henhold til en retskendelse er anbragt i varetægtssurrogat.
Kap 24a indeholder fire positivt afgrænsede indgrebsmuligheder jf. §§ 137g – 137j
Indskrænkning i den anbragtes adgang til telefon og internet
Undersøgelse af den anbragtes opholdsrum og ejendele
Inddragelse af den anbragtes effekter
Aflåsning af den anbragtes bolig for natten
I modsætning til udgangsbekendtgørelsen kan bestemmelserne i kap 24a godt finde anvendelse i
private botilbud, så længe disse er godkendt som længerevarende botilbud efter servicelovens
§ 108. Bestemmelserne i kapitel 24a kan derimod ikke finde anvendelse over for personer, der bor i
et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 uanset om dette er et kommunalt/regionalt eller
privat tilbud.
Anvendelse af indgrebsmulighederne skal indberettes til handlekommunen.
Socialstyrelsen har udgivet en håndbog om ”Indgreb som en del af den kriminalpræventive indsats”
heri findes også skemaer til brug for indberetning af indgreb. Håndbogen kan læses her:
Håndbog fra Socialstyrelsen
Samrådet har afgivet høringssvar i forhold til lovforslaget samt rådgivet Rudersdal Kommune vedr.
input til KL´s høringssvar om vejledningen til lovændringen.
Medlemmer fra Samrådet har deltaget i Socialstyrelsens temadag om de nye lovbestemmelser,
sagsforløb og forebyggende pædagogiske tiltag samt metoder om risikovurderinger.
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Afholdelse af temadag
Samrådet inviterede i oktober 2013 handicapchefer og kontaktpersoner fra de deltagende kommuner til en temadag om de nye lovbestemmelser i servicelovens kapitel 24a. Der var stor tilslutning til
temadagen med 34 deltagere fra 17 kommuner samt fra Statsadvokaten i København.
Der blev holdt oplæg om:
• Samrådets opgaver og funktion
• De nye lovbestemmelser i servicelovens kap. 24a
v. Samrådsmedlem og cand. jur. Doris Olsson
• De nye lovbestemmelsers betydning for pædagogisk praksis
v. Samrådsmedlem og pædagogisk konsulent Brit Lorberg Hansen
Samrådet planlægger at afholde en ny temadag i 2014. Kommunerne vil blive kontaktet vedrørende
ønsker om indhold.
Organisatoriske ændringer i Samrådet
Samrådets jurist Doris Olson og Samrådets sekretær Brit Lorberg Hansen er fratrådt deres poster
og der vil blive udpeget nye samrådsmedlemmer som hhv. jurist og pædagogisk konsulent samt en
sekretær for Samrådet. Samrådet består fra februar 2013 af:
Bitten Christensen, afdelingschef, Psykiatri og Handicap, Rudersdal Kommune (formand)
Finn Gerholt, psykiatrisk overlæge, Psykiatrisk Center Nordsjælland, Helsingør
Kirsten Schaub, kriminalforsorgsleder, Kriminalforsorgen Nordsjælland
(vakant), jurist, Psykiatri og Handicap, Rudersdal Kommune
(vakant), pædagogisk konsulent, Psykiatri og Handicap, Rudersdal Kommune
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 2014.
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