
Samrådet for domfældte
udviklingshæmmede 
- for kommunerne i Region Hovedstaden 



Samrådet

Samrådet for domfældte udviklings-
hæmmede udtaler sig i sager om sigtede 
eller domfældte borgere med udvik-
lingshæmning. Samrådet blev oprettet i 
2009 på baggrund af en frivillig aftale 
mellem kommunerne i Region Hoved-
staden. I dag benytter 25 kommuner sig 
af Samrådets service

Samrådet samarbejder med Statsadvo-
katen i København samt med Nordsjæl-
lands Politi og Københavns Vestegns 
Politi. Rådet er tværfagligt sammensat, 
og medlemmerne har tilsammen et 
bredt kendskab til målgruppen. Der 
afholdes Samrådsmøde en gang om 
måneden. 

Samrådet består af:

• Formand, myndighedschef, 
   Socialområdet
• Jurist, Socialområdet
• Pædagogisk konsulent, 
   Socialområdet
• Psykiatrisk overlæge, 
   Psykiatrisk Center Nordsjælland 
• Kriminalforsorgsleder,
    Kriminalforsorgen Nordsjælland

Mere information

På Socialstyrelsens hjemmeside kan du finde yderligere information samt føl-
gende litteratur til download:  

• ”Rigsadvokatens meddelelse nr. 5/2007”.

• Håndbøgerne:
”Sigtede og domfældte udviklingshæmmede under kommunalt tilsyn”. 
”Indgreb som del af den kriminalpræventive sociale indsats”.

• ”Syv vejledende standarder for kvalitet og retssikkerhed i det tværsektorielle
    arbejde med sigtede og domfældte udviklingshæmmede”. 

Socialstyrelsen.dk/Sigtede og domfældte

”Kommunalbestyrelsen fører et kri-
minalpræventivt tilsyn med per-
soner, som i henhold til dom eller 
kendelse eller som vilkår for tiltale-
frafald eller prøveløsladelse skal 
undergives tilsyn af de sociale myn-
digheder.”
  Retssikkerhedsloven § 16a 



Samrådets arbejdsopgaver

Samrådet afgiver uvildige og tværfagligt 
kvalificerede udtalelser om foranstalt-
ninger for borgere med udviklings-
hæmning. Det er samrådets primære 
opgave at afgive udtalelse til Statsadvo-
katen om, hvorvidt en idømt foran-
staltning bør opretholdes, lempes eller 
ophæves. 

Samrådet afgiver udtalelse til Statsadvo-
katen, når borgerens handlekommune 
anmoder om det. Udtalelsen til statsad-
vokaten skal afgives en gang om året.  

Samrådet afgiver også udtalelser til 
anklagemyndighed og domstole om fx 
forslag til valg af foranstaltning og kan 
komme med forslag til eventuelle vilkår i 
dommen. 

Endelig står Samrådet til rådighed for 
spørgsmål og vejledning. Samrådet kan 
bl.a. rådgive kommunerne om, hvordan 
en given dom kan effektueres, og hvordan 
vilkårene i dommen kan søges opfyldt.

Når en kommune ønsker, at Samrådet 
udarbejder en udtalelse, har Samrådet 
brug for relevante bilag, som kommunen 
skal fremsende. Kommunen bliver invi-
teret med til mødet, hvor Samrådet 
drøfter udtalelsen. 

Procedure & vejledning

Procedure og vejledninger for udtalelser 
kan findes på Rudersdal Kommunes 
hjemmeside www.rudersdal.dk, hvor der 
også foreligger:

• Forretningsorden og kvalitetsstandard  
     for Samrådet
• Mødekalender for Samrådet
• Samtykkeerklæring 
• Skabelon til tilsynsmyndighedens 
    udtalelse

Finansiering

Samrådsfunktionen finansieres efter 
objektive kriterier, som er baseret på 
antallet af borgere over 18 år i de til-
meldte kommuner. Finansieringsmo-
dellen giver mulighed for at opretholde 
en kvalificeret opgaveløsning uanset 
antallet af sager.

Kontakt

Socialområdet
Stationsvej 36
3460 Birkerød
social@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk
tlf. 46 11 33 00



U
dg

iv
et

 1
1 

 2
01

5
RUDERSDAL  
KOMMUNE

Socialområdet
Stationsvej 36
3460 Birkerød

social@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk
tlf. 46 11 33 00


