
Bekendtgørelse om behandlingen af sager om modregning af erstatningsbeløb
over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner

(modregningsbekendtgørelsen)
I medfør af § 230, stk. 2, og § 245, stk. 4, i kriminallov for

Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes:

§ 1. Kriminalforsorgens krav på erstatning for skade på ting,
som en indsat i kriminalforsorgens institutioner forvolder ved
en erstatningspådragende adfærd, kan kun benyttes til mod-
regning over for den indsattes vederlag for beskæftigelse efter
kriminallovens § 230, stk. 1, hvis erstatningskravet er utvivl-
somt.

§ 2. Inden der træffes afgørelse efter reglerne i kriminallo-
vens § 230, skal der tilvejebringes fyldestgørende oplysninger
om de forhold, der kan lægges til grund for afgørelsen. Den
indsatte skal gøres bekendt med adgangen til at lade sig bistå
af andre. Den indsatte skal endvidere gøres bekendt med de
foreliggende oplysninger, herunder indberetninger og even-
tuelle afhøringer, og den indsatte skal have lejlighed til at
udtale sig, jf. dog § 3.

Stk. 2. Foretages der afhøringer, skal den afhørte have lej-
lighed til at godkende referatet af sin forklaring, og det skal
fremgå af referatet af afhøringen, om godkendelse er sket. Af-
høringer gennemføres af to af institutionens ansatte.

Stk. 3. Der skal udarbejdes et notat, der indeholder en gen-
givelse af de omstændigheder, herunder indberetninger og
eventuelle afhøringer, der kan lægges til grund for afgørelsen.
Notatet skal endvidere gengive den trufne afgørelse og en be-
grundelse for denne. Begrundelsen skal indeholde en henvis-
ning til de retsregler, afgørelsen er truffet efter, og angive
hvilke hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørel-
sen, ligesom de faktiske omstændigheder, som er tillagt væ-
sentlig betydning for afgørelsen, skal fremgå. Notatet skal
endvidere indeholde oplysning om,
1) hvornår afgørelsen og begrundelsen for denne er med-

delt den indsatte,
2) at den indsatte er orienteret om, hvilke retsregler afgø-

relsen er truffet i henhold til,

3) at den indsatte er vejledt om muligheden for at klage til
direktøren for Kriminalforsorgen over afgørelser truffet
af institutionen, og om hvornår fristen for at indgive
klage til direktøren for Kriminalforsorgen udløber, jf.
kriminallovens § 245, stk. 1, og

4) at den indsatte er orienteret om muligheden for at kræve
den endelige administrative afgørelse indbragt for ret-
ten til prøvelse, hvis erstatningsbeløbet overstiger det
almindelige vederlag, der udbetales til indsatte for en
uges beskæftigelse jf. kriminallovens § 246, stk. 1, nr.
5.

Stk. 4. Den indsatte skal efter anmodning have udleveret
udskrift af det i stk. 3 nævnte notat, jf. dog § 3.

§ 3. Retten til aktindsigt kan begrænses i overensstemmelse
med forvaltningslovgivningen i det omfang, den indsattes in-
teresse i at kunne benytte notatet til varetagelse af sit tarv
findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende
selv eller til andre private eller offentlige interesser, f.eks. af
hensyn til institutionens sikkerhed, eller til beskyttelse af en-
keltpersoner.

Stk. 2. I det omfang den indsatte ikke har adgang til part-
saktindsigt efter reglerne i forvaltningslovgivningen, skal den
indsatte ikke partshøres.

§ 4. Er erstatningskravet ikke utvivlsomt, jf. § 1, kan er-
statningsspørgsmålet indbringes for domstolene.

Stk. 2. Alle spørgsmål om indbringelse af erstatnings-
spørgsmål for domstolene behandles af direktøren for Krimi-
nalforsorgen efter indstilling fra den institution, hvor tings-
skaden er forvoldt.

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