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Tilsyn med domfældte udviklingshæmmede (kriminalpræventivt tilsyn)

Socialtilsyn Midt tilbyder kriminalpræventivt tilsyn jf. retssikkerhedslovens (loven om retssikkerhed og administration) 
§ 16 a. Tilkøbet omfatter det kriminalpræventive tilsyn med domfældte udviklingshæmmede. 

1. Tilsynets formål og fokus

Det kriminalpræventive tilsyn har til formål at sikre, at dommens præmisser og vilkår følges, så risikoen for, at den 

domfældte begår ny kriminalitet, minimeres mest muligt. Tilsynet skal tillige medvirke til, at de tiltag, der er gjort, 

hjælper den domfældte i dennes dagligdag, således at den domfældte bliver i stand til at leve et liv med kvalitet. 

2. Lovgrundlag for gennemførelse af tilsynet

Det kriminalpræventive tilsyn fra Socialtilsyn Midt føres, så det overholder retssikkerhedslovens § 16 a.

For at kunne gennemføre et tilsyn, har Socialtilsyn Midt behov for adgang til oplysninger om borgeren. Socialtilsyn Midt 

er omfattet af regler om tavshedspligt i Forvaltningsloven § 27 og regler om, at man ikke må skaffe sig andre oplysninger 

end dem, der er nødvendige for at behandle sagen, jf. forvaltningslovens § 32. 

3. Praksis og metode 

Indgåelse af samarbejdet - Kontrakt

Bestiller af opgaven indgår indledningsvist en kontrakt med Socialtilsyn Midt. Kontrakten definerer bl.a. opgavens 

omfang, opgavens indhold, tilsynshyppigheden, tidsplan, overgang fra grundpakke til fuldpakke (se evt. afsnit 8), pris og

opsigelse. 

Ved indgåelse af samarbejdet forpligter bestiller sig på, at alle relevante informationer og alt relevant materiale 

tilsendes Socialtilsyn Midt løbende. 

Før tilsynsbesøget

Forud for det første tilsynsbesøg afholdes et indledende møde med domfældtes sagsbehandler. Endvidere tilsendes 

Socialtilsyn Midt alle relevante dokumenter vedr. domfældte. Blandt disse dokumenter kan nævnes: udredninger, 

domsafsigelsen/kendelsen, den seneste udtalelse til statsadvokaten, status fra botilbud/hjemmevejleder, status fra 

seneste handleplansmøde, tilbuddets handleplan, myndighedshandleplan (§ 141-handleplan) og eventuelle afgørelser 

jf. servicelovens kap. 24 a. 

Med udgangspunkt i de tilsendte dokumenter, de specifikke aftaler indgået i kontrakten og det indledende møde med 

domfældtes sagsbehandler forbereder Socialtilsyn Midt tilsynsbesøget og tilrettelægger det fysiske besøg. Domfældtes 

bosted/hjemmevejleder kontaktes med henblik på at planlægge tidspunktet for tilsynet.

Under tilsynsbesøget

Tilsynet gennemføres af en tilsynskonsulent. Det ligger Socialtilsyn Midt meget på sinde, at kontakten mellem 

domfældte, tilbuddet/hjemmevejleder og Socialtilsyn Midt er så tæt og kontinuerlig, at der kan sættes tidligt ind, hvis 

der er risiko for ny kriminalitet. 

Tilsynet omfatter dialog med domfældte og medarbejdere. Der er mulighed for at foretage justeringer således, at 

tilsynsbesøget bedst muligt tilpasses domfældtes rytme og struktur. Som udgangspunkt deltager tilbuddet eller 

hjemmevejleder ved første tilsynsbesøg.
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Efter tilsynsbesøget

Efter tilsynsbesøget bearbejdes og analyseres det datamateriale, som er indsamlet bl.a. gennem dialoger og 

observationer. Hvor der er behov herfor, indhentes yderligere oplysninger. Endvidere udarbejdes orienteringsskrivelser

til tilsynsmyndigheden, som beskriver Socialtilsyn Midts iagttagelser og samlede vurdering (se evt. afsnit 5). 

Socialtilsyn Midt vil have løbende kontakt til det tilbud og/eller den hjemmevejleder, som domfældte er tilknyttet, med 

henblik på at holde sig opdateret på, hvordan domfældte har det. Den information om domfældte, som indhentes, vil 

kunne danne grundlag for dialogerne ved næste tilsynsbesøg 

4. Ramme for dialog

Nedenstående viser temaerne, der tilsammen danner den overordnede ramme for dialogen med henholdsvis 

domfældte og medarbejdere. 

Dialog med domfældte 

 Domfældtes problematik – eksempelvis alkohol, stoffer, seksualitet

 Hændelser/episoder – hvad er der sket siden sidst?

 Generel trivsel

 Evt. oplevelse af personalets tilgange/metoder i praksis

Dialog med medarbejdere

 Tilgange/metoder

 Hændelser/episoder – Hvad er der sket siden sidst

 Generel trivsel

Dialogerne sker i relation til dommen og med udgangspunkt i den aktuelle viden vedrørende domfældte på tidspunktet 

for tilsynet. 

5. Orienteringsskrivelse i forbindelse med tilsyn

Efter hvert tilsynsbesøg noterer Socialtilsyn Midt observationer, herunder risiko for tilbagefald, aftaler mv. Socialtilsyn 

Midt orienterer om følgende: 

 Aktuel status

 Konklusion

 Evt. anbefalinger til afgørelser

6. Hvad er Socialtilsynets rolle 

I henhold til tilsynsopgaven er Socialtilsyn Midt den tilsynsførende part, mens tilsynsmyndigheden tilfalder bestiller. Det 

vil sige, at Socialtilsyn Midt er sparringspartner for bestiller relateret til den kriminalpræventive indsats. Socialtilsyn Midt 

kan kun give anbefalinger til eventuel opfølgning på et gennemført tilsyn. Det vil altid være tilsynsmyndigheden, der 

kan træffe afgørelser i forhold til domfældte. 

Socialtilsyn Midt vil løbende stå til rådighed for den domfældte. Socialtilsyn Midt informerer bestiller, hvis tilsynet ikke 

kan gennemføres på forsvarlig vis eller hvis det vurderes, at tilsynskadencen bør øges ud over det aftalte. Bestiller har 

som tilsynsmyndighed ansvaret for at underrette anklagemyndigheden og evt. også politiet, hvis en foranstaltning ikke 

er tilstrækkelig til at forebygge ny kriminalitet, eller hvis tilsynet ikke kan effektueres på en forsvarlig måde. 

Boformen, dagbeskæftigelsen eller støttepersoner bør straks kontakte Socialtilsyn Midt, hvis den domfældte udviser en 

adfærd, der kan resultere i kriminalitet. 
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7. Evaluering

Ved årets afslutning inviteres bestiller af opgaven til at deltage i en skriftlig evaluering af tilsynets kvalitet og afvikling til 

løbende brug for Socialtilsyn Midts læring og forbedring af tilsynsindsatsen. 

8. Tilkøb og pris

Socialtilsyn Midt tilbyder to forskellige pakker af kriminalpræventive tilsyn. Der kan opgraderes fra grundpakke til 

fuldpakke i tilfælde, hvor en sag forværres. Taksten er inkl. moms. 

Grundpakke (12 måneder) Fuldpakke (12 måneder)

 Op til 4 tilsyn pr. år med 
efterfølgende orientering til 
tilsynsmyndigheden

 Løbende dialog med domfældte

 Et årligt udkast til udtalelse til 
statsadvokaten (tilsynsmyndigheden 
tilsender statsadvokaten udtalelsen)

 Et årligt status-/handleplansmøde

41.000 kr. 

Grundpakke plus: 

 Ekstra tilsyn efter behov

 Deltagelse i retsmøder efter behov

 Dialog med politi, advokat, 
bistandsværge mm.

 Samrådsmøder

 Ekstra status-/handleplansmøder

 Øvrige opgaver knyttet til sagen 

78.750 kr. 

Taksten dækker Socialtilsyn Midts udgifter til at afvikle tilsynet - eksklusiv transport (høj takst). Der vil forekomme en 

tillægstakst i forbindelse med dømte anbragt på Kofoedsminde.
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