
Bekendtgørelse om gennemførelsen af medindflydelse for indsatte i
kriminalforsorgens institutioner (medindflydelsesbekendtgørelsen)

I medfør af § 204, stk. 3, og § 213, stk. 2, i kriminallov for
Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes:

§ 1. De indsatte skal have mulighed for at øve indflydelse
på deres tilværelse i institutionen.

§ 2. Institutionen skal tilvejebringe de fornødne muligheder
for de indsattes medindflydelse.

§ 3. Institutionen kan holde møder med alle indsatte eller
med grupper af indsatte.

Stk. 2. Når særlige omstændigheder taler for det, skal insti-
tutionen tage initiativ til drøftelser med alle indsatte eller med
grupper af indsatte, hvis de indsatte ikke har valgt talsmænd.

Stk. 3. Drøftelser med institutionen skal også ske, hvis de
indsatte anmoder herom.

Stk. 4. Hvis de indsatte ikke har valgt talsmænd, skal insti-
tutionen ved opslag eller lignende orientere de indsatte om
muligheden herfor, jf. § 4.

Stk. 5. Institutionen skal gøre notat om de drøftelser, der
finder sted.

§ 4. De indsatte skal have mulighed for at vælge en eller
flere talsmænd.

Stk. 2. Alle indsatte kan vælges som talsmand. Alle de ind-
satte eller talsmændene har ret til at vælge en fælles talsmand.
Valg af talsmænd og fælles talsmand foregår ved skriftlig,
hemmelig afstemning, der kontrolleres af repræsentanter for
institutionen og repræsentanter for de indsatte i fællesskab.

Stk. 3. En talsmand kan ikke afskediges af institutionen.
Stk. 4. For hver talsmand kan der tillige vælges en supple-

ant, som ved talsmandens forfald overtager dennes rettigheder
og pligter.

Stk. 5. Institutionen skal tage initiativ til jævnlige drøftelser
med de valgte talsmænd.

Stk. 6. Drøftelser med institutionen skal også ske, hvis tals-
mændene anmoder herom.

Stk. 7. Institutionen skal gøre notat om de drøftelser, der
finder sted.

§ 5. Institutionen tager bl.a. stilling til, hvor ofte der afhol-
des valg af talsmænd, og proceduren for valg af talsmænd og
eventuelt fælles talsmand samt om kontrollen med disse valg.

§ 6. Hvis ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn taler for
det, kan institutionen begrænse talsmandens, herunder en fæl-
les talsmands, ret til kontakt med en medindsat, når den
medindsatte er anbragt i enrum.

§ 7. Talsmænd må anvende den tid, der er nødvendig til
talsmandsarbejdets forsvarlige udførelse, når hensyn tages til
antallet af indsatte, som den pågældende repræsenterer, og de
lokale forhold. Hvervet skal dog tilrettelægges, så det medfø-
rer mindst mulig forstyrrelse af den ret og pligt til beskæfti-
gelse, der følger af kriminallovens § 210, stk. 1.

Stk. 2. Talsmænd, der som følge af hvervet er fraværende
fra beskæftigelse, ydes vederlag herfor efter reglerne i krimi-
nallovens § 212, stk. 1, og reglerne i beskæftigelsesbekendt-
gørelsen.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.
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