
Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste
I medfør af § 183, § 184, stk. 4, § 187, § 188, stk. 3, og §

240, stk. 3, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30.
april 2008, fastsættes:

Kapitel 1
Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved
1) fuldbyrdelse af domme med tilsyn m.v., jf. kriminallo-

vens kapitel 40,
2) fuldbyrdelse af domme med samfundstjeneste, jf. krimi-

nallovens kapitel 41, og
3) gennemførelse af tilsyn og særvilkår, der er fastsat ved

prøveløsladelse, betinget benådning, udsættelse, afbry-
delse af fuldbyrdelsen, særlige foranstaltninger over for
psykisk syge efter kriminallovens kapitel 33 eller i øvrigt
i medfør af bestemmelser i kriminalloven.

Kapitel 2
Fælles regler om tilsyn, samfundstjeneste og særvilkår

Tilsynsførende afdeling

§ 2. Tilsyn føres normalt af kriminalforsorgens afdeling i
det område, hvor klienten har bopæl eller opholder sig.

Første møde

§ 3. En indsat, der løslades på prøve med vilkår om tilsyn,
skal møde hos eller modtage besøg af tilsynsmyndigheden se-
nest en uge efter løsladelsen.

Stk. 2. Andre tilsynsklienter skal møde hos eller modtage
besøg af tilsynsmyndigheden senest 14 dage efter, at tilsyns-
myndigheden har modtaget afgørelsen om tilsyn med henblik
på gennemførelse af vilkåret.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden skal under mødet vejlede kli-
enten om de rettigheder og pligter, som tilsynet og eventuelle
særvilkår indebærer, herunder om virkninger af vilkårsover-
trædelse, jf. kriminallovens § 138 og § 139.

§ 4. Ubetingede særvilkår om behandling, ophold i bestemt
institution m.v. skal iværksættes snarest muligt efter det første
møde, medmindre de allerede er iværksat.

Kontakthyppighed

§ 5. Kontakthyppigheden skal efter første møde fastsættes
ud fra en samlet vurdering af behovet for støtte og kontrol, dog
således at der i tilsynsperiodens første to måneder skal være
kontakt mindst en gang om ugen og de følgende to måneder

mindst hver anden uge. I den resterende tilsynsperiode kan
kontakten indskrænkes til en gang om måneden, medmindre
klientens forhold tilsiger hyppigere kontakt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bestemmelsen om kontakthyppighed kan fraviges,
hvis konkrete forhold taler for det. Behandlingsvilkår, bi-
standsbehov, klientens psykiske tilstand og kriminalitet kan
begrunde en mere intensiv kontakt. På den anden side kan en
klients gode sociale forhold begrunde en mindre intensiv kon-
takt. For så vidt angår begrænsning af kontakthyppighed i
forbindelse med vilkår om samfundstjeneste gælder § 18.

Stk. 3. Har afdelingen fundet, at der skal føres et begrænset
tilsyn, skal dette noteres i journalen sammen med en begrun-
delse herfor.

Handleplan

§ 6. Tilsynsmyndigheden skal senest 4 uger efter tilsynets
iværksættelse udarbejde en plan for fuldbyrdelsen af foran-
staltningen og tiden herefter.

Stk. 2. Planen skal mindst hver 3. måned sammenholdes
med klientens forhold i tilsynsperioden og om nødvendigt sø-
ges tilpasset ændringer i disse forhold. Føres tilsynet af en
honorarlønnet tilsynsførende, udarbejder denne mindst hver
3. måned en rapport, hvoraf det fremgår, om der er sket æn-
dringer i de forhold, der er beskrevet i handleplanen.

Stk. 3. Umiddelbart før tilsynsperioden udløber, skal til-
synsmyndigheden sammen med klienten vurdere planens for-
løb. For klienter, hvis sociale og personlige forhold er af en
sådan karakter, at der ikke er grundlag for en mere omfattende
planlægning af tilsynsperioden, kan planen efter omstændig-
hederne indskrænkes til et notat om de forhold, der begrunder
en kort, summarisk plan, og der kan gøres notat om status hver
3. måned, medmindre klientens forhold ændrer sig.

Stk. 4. Ved tilsyn fastsat i forbindelse med prøveløsladelse
vil der under strafudståelsen være udarbejdet en handleplan,
som tilsynsmyndigheden skal videreføre.

Udlandsrejser m.v.

§ 7. En klient kan rejse til udlandet, Danmark og Færøerne
i op til en uge, hvis de fastsatte særvilkår ikke overtrædes der-
ved. Hvis særlige omstændigheder taler for det, kan tilsyns-
myndigheden tillade udlandsrejser af længere varighed. En
udlandsrejse, der ikke er godkendt af tilsynsmyndigheden,
betragtes som en vilkårsovertrædelse.
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Vilkårsovertrædelse

§ 8. Overtræder klienten vilkår, skal tilsynsmyndigheden
umiddelbart træffe foranstaltninger med henblik på at sikre
overholdelsen af vilkåret. For så vidt angår vilkår om sam-
fundstjeneste gælder kapitel 3.

Stk. 2. Er der nærliggende risiko for, at klienten begår al-
vorlig kriminalitet, skal tilsynsmyndigheden straks afgive ind-
beretning, jf. § 10. Hvis tilsynsmyndigheden ikke kan komme
i kontakt med klienten, skal tilsynsmyndigheden straks an-
mode politiet om at anholde klienten, jf. retsplejelovens § 351,
eller om at anmode retten om træffe afgørelse om tilbagehol-
delse, jf. retsplejelovens § 360, uden at foretage de i § 9, stk.
1, nævnte handlinger.

Stk. 3. Som eksempler på forhold, der kan gøre hurtig ind-
griben, jf. stk. 2, påkrævet, kan nævnes:
1) Klienten er aktuelt eller tidligere dømt for grov seksual-

forbrydelse eller anden personfarlig kriminalitet.
2) Klienten unddrager sig behandling for psykisk sygdom

med fare for forværring af tilstanden.
3) Klienten er til fare for sig selv eller andre.

§ 9. Består vilkårsovertrædelsen i, at klienten unddrager sig
tilsynet, skal tilsynsmyndigheden umiddelbart efter udebli-
velsesdagen opsøge klienten på bopælen. Såfremt klienten
ikke træffes hjemme, lægges brev med pålæg om at tage per-
sonlig kontakt med tilsynsmyndigheden snarest. Reagerer
klienten ikke på dette brev, skal tilsynsmyndigheden på ny
aflægge besøg på klientens bopæl eller opholdssted.

Stk. 2. Fører de i stk. 1 nævnte handlinger ikke til, at tilsynet
genetableres, efterlyses klienten via politiet til fremstilling i
kriminalforsorgens afdeling.

Stk. 3. Fører de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger ikke til, at
tilsynet genetableres, eller overtræder klienten i øvrigt vilkåret
om tilsyn eller særvilkår, og må vilkårsovertrædelsen antages
at medføre en nærliggende risiko for kriminalitet, skal til-
synsmyndigheden omgående afgive indberetning eller anmo-
de politiet om anholdelse, jf. retsplejelovens § 351, eller om
at anmode retten om tilbageholdelse, jf. retsplejelovens § 360.

Stk. 4. Overtræder klienten, uden øvrige vilkår samtidig er
overtrådt, vilkåret om ikke at begå kriminelt forhold, kan ind-
beretning undlades, hvis pågældende allerede er sigtet for det
kriminelle forhold, og vilkårsovertrædelsen vil blive inddra-
get i kriminalsagen. Bliver klienten ikke tilbageholdt, skal
tilsynsmyndigheden så vidt muligt sørge for, at tilsyn og sær-
vilkår fortsat gennemføres.

Stk. 5. Overtræder klienten forskrifter eller vilkår, uden at
vilkårsovertrædelsen antages at medføre en nærliggende risi-
ko for kriminalitet, kan tilsynsmyndigheden give et pålæg om
at overholde forskrifterne og vilkårene. Er der tidligere givet
pålæg i anledning af tilsvarende overtrædelse, skal der senest
en måned efter, at vilkårsovertrædelsen på ny er konstateret,
afgives indberetning.

§ 10. Indberetning om vilkårsovertrædelse, jf. kriminallo-
vens § 184, afgives til anklagemyndigheden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Indberetning om overtrædelse af administrativt fast-
satte vilkår afgives til direktøren for Kriminalforsorgen.

Stk. 3. Indberetningen skal indeholde oplysning om

1) hvornår og på hvilken måde klienten har overtrådt for-
skrifter eller vilkår,

2) de foranstaltninger tilsynsmyndigheden har truffet,
3) hvorvidt klienten har tilsidesat pålæg,
4) klientens aktuelle sociale situation, og
5) tilsynsmyndighedens forslag til reaktion.

Frivilligt tilsyn

§ 11. Tilsynsmyndigheden kan føre frivilligt tilsyn med en
sigtet og med en domfældt.

Stk. 2. Frivilligt tilsyn forudsætter, at klienten har behov for
bistand og vejledning.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden og klienten indgår en skriftlig
aftale om tilsynet. Klienten kan på ethvert tidspunkt frigøre
sig fra tilsynet.

Ophør af tilsyn og særvilkår

§ 12. Hvis formålet med tilsyn eller særvilkår ikke længere
er til stede, skal tilsynsmyndigheden indstille, at vilkåret æn-
dres eller ophæves. Navnlig i de tilfælde, hvor tilsynsperioden
er længere end 12 måneder, skal tilsynsmyndigheden være
særlig opmærksom herpå.

Stk. 2. Er vilkåret fastsat af retten, afgives indstilling til an-
klagemyndigheden. Er vilkåret fastsat administrativt, afgives
indstilling til direktøren for Kriminalforsorgen.

Stk. 3. Hvis et vilkår om behandling viser sig at være unød-
vendigt i tilsynsperiodens forløb, kan tilsynsmyndigheden
indstille behandlingen. Bliver behandlingen på ny nødvendig,
kan tilsynsmyndigheden give klienten pålæg om at genoptage
behandlingen.

§ 13. Tilsynsmyndigheden har pligt til efter anmodning fra
anklagemyndigheden at afgive en udtalelse om tilsynsforlø-
bet.

Kapitel 3
Særlige regler om samfundstjeneste

Aftale om samfundstjeneste

§ 14. Tilsynsmyndigheden indgår aftale med et arbejdssted
om afvikling af samfundstjeneste og med arbejdsstedet og
klienten om afviklingstider for samfundstjenesten.

Stk. 2. Aftalerne skal indgås snarest og senest 20 dage efter,
at tilsynsmyndigheden har modtaget meddelelse om dom til
samfundstjeneste fra politiet.

Stk. 3. Ønsker klienten at ændre en indgået aftale om af-
viklingstider, kan der kun gives tilladelse hertil, hvis der
foreligger ganske særlige omstændigheder.

Samfundstjenestesteder

§ 15. Tilsynsmyndigheden skal sørge for, at der er et til-
strækkeligt antal arbejdssteder, hvor samfundstjeneste kan
afvikles.

Stk. 2. Som arbejdssteder kan anvendes institutioner og or-
ganisationer, som er offentlige, offentligt støttede eller har
almennyttige formål. Der må ikke udføres arbejde, som ellers
kunne udbydes på det almindelige arbejdsmarked. Der må
heller ikke udføres arbejde, som er profitskabende for private
personer eller virksomheder.
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Stk. 3. Tilsynsmyndigheden skal sikre, at arbejdsstederne
bliver godkendt af Kompetenceudviklingsrådet.

Afvikling af samfundstjeneste

§ 16. Samfundstjeneste skal afvikles løbende over den ud-
målte længstetid og må tidligst være afviklet, når der er
forløbet to tredjedele af afviklingsperioden, medmindre der
foreligger særlige omstændigheder.

Kontakthyppighed m.v.

§ 17. Tilsynsmyndigheden skal mindst en gang om måne-
den aflægge besøg på arbejdsstedet samt hyppigt kontakte
arbejdsstedet telefonisk for at føre kontrol med, at klienten
opfylder den fastsatte arbejdspligt. Besøget skal aflægges på
et tidspunkt, hvor den dømte udfører samfundstjeneste.

Stk. 2. Sikrer arbejdsstedet ikke i tilstrækkelig grad den for-
nødne kontrol med samfundstjenestens udførelse, skal til-
synsmyndighedens kontrol intensiveres.

§ 18. Kontakthyppigheden, jf. § 5, vil kunne begrænses for
de klienter, der ikke har behov for særlig social eller personlig
bistand. Der forudsættes dog at finde en samtale sted med kli-
enten mindst hver 6. uge, hvor det kan afdækkes, om der er
opstået væsentlige ændringer i de personlige forhold, som
kræver en intensivering af tilsynet.

Stk. 2. Reglen i § 5, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.
Vilkårsovertrædelse

§ 19. Udebliver klienten fra en aftale om at udføre sam-
fundstjeneste, skal tilsynsmyndigheden umiddelbart efter
udeblivelsesdagen opsøge klienten på dennes bopæl eller op-
holdssted. Hvis klienten ikke træffes, lægges brev med pålæg
om at tage personlig kontakt med tilsynsmyndigheden snarest.
Reagerer klienten ikke herpå, skal tilsynsmyndigheden på ny
aflægge besøg hos klienten.

Stk. 2. Får tilsynsmyndigheden herefter kontakt med klien-
ten, giver tilsynsmyndigheden klienten pålæg om at overholde
aftalen om samfundstjeneste og de forskrifter, som kriminal-
forsorgen har givet om udførelsen af samfundstjenesten.

Stk. 3. Kommer klienten gentagne gange for sent, afviser
klienten at udføre det pålagte arbejde, eller overtræder klien-
ten på anden måde aftalen om samfundstjeneste eller de for-
skrifter, som tilsynsmyndigheden har givet, skal tilsynsmyn-
digheden give klienten pålæg om at overholde aftalen og
forskrifterne.

Stk. 4. Fører de i stk. 1-3 beskrevne handlinger ikke til, at
aftalen og forskrifterne overholdes, skal tilsynsmyndigheden
afgive indberetning til anklagemyndigheden senest en måned
efter, at vilkårsovertrædelsen på ny blev konstateret, jf. dog
stk. 6.

Stk. 5. I modsætning til, hvad der gælder for øvrige vilkår,
skal der ikke forud for indberetning om overtrædelse af aftalen
eller forskrifterne om samfundstjeneste foretages en vurdering
af, om overtrædelse af vilkåret om samfundstjeneste begrun-
der en nærliggende risiko for kriminalitet.

Stk. 6. Er afviklingsperioden ved at udløbe, skal tilsyns-
myndigheden, hvis det er påkrævet, afgive indberetning hur-
tigere end nævnt i stk. 4.

§ 20. Begår klienten ny lovovertrædelse, men bliver klien-
ten ikke tilbageholdt, skal tilsynsmyndigheden sørge for, at
klienten får mulighed for at fortsætte samfundstjenesten.

§ 21. Efter kriminallovens § 141 kan tilsynsmyndigheden
forlænge den fastsatte længstetid. Dette kan f.eks. skyldes
sygdom eller forhold, der kan tilskrives den dømte. Den dømte
skal vejledes om adgangen til at forlange rettens prøvelse af
en afgørelse om forlængelse af længstetiden. Sagen skal i så
fald indbringes for retten af anklagemyndigheden.

Kriminalregisteret

§ 22. Tilsynsmyndigheden skal give meddelelse til Krimi-
nalregisteret om, at
1) den fastsatte længstetid forlænges af tilsynsmyndighe-

den efter kriminallovens § 141, og
2) tilsyn og eventuelle særvilkår er bortfaldet i forbindelse

med, at længstetiden for arbejdspligtens opfyldelse er
udløbet.

Kapitel 4
Særlige regler om psykisk syge

§ 23. Tilsynsmyndigheden skal være opmærksom på, om
der er ændringer i klientens psykiske tilstand.

Stk. 2. Er det i en foranstaltning bestemt, at Kriminalfor-
sorgen sammen med den behandlende overlæge kan træffe
bestemmelse om indlæggelse, skal tilsynsmyndigheden sær-
ligt være opmærksom på sådanne ændringer i klientens til-
stand, som kan begrunde en indlæggelse. Observeres sådanne
ændringer, skal tilsynsmyndigheden rette henvendelse til den
behandlende overlæge med henblik på, at der træffes afgørelse
om, hvorvidt indlæggelse skal iværksættes.

Stk. 3. Bliver tilsynsmyndigheden bekendt med, at en klient
omfattet af stk. 2 vil foretage en rejse uden for Grønland, skal
kriminalforsorgen overveje at tage initiativ til indlæggelse,
hvis det af behandlingsmæssige grunde må anses for afgøren-
de, at klienten bliver i landet.

Kapitel 5
Andre bestemmelser

§ 24. Direktøren for Kriminalforsorgen udsteder nærmere
regler om gennemførelsen af tilsyn og samfundstjeneste, her-
under om
1) samarbejdsaftalen med samfundstjenestestedet,
2) sagens overdragelse, hvis klienten flytter mellem to til-

synsmyndigheders områder,
3) skift mellem to samfundstjenestesteder,
4) samarbejdet mellem anstalterne og Kriminalforsorgen i

Frihed, og
5) samarbejdet med de sociale myndigheder i forbindelse

med særlige foranstaltninger overfor unge.

Kapitel 6
Ikrafttræden

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.
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Kriminalforsorgen i Grønland, den 7. december 2009

THOMAS NICOLAJSEN
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