
Bekendtgørelse om behandlingen af 15-17 årige, der anbringes i
kriminalforsorgens institutioner

I medfør af § 200, § 203, stk. 4, § 214, stk. 7, § 223, stk. 7,
§ 225, stk. 6, § 234, stk. 5, § 235, stk. 2, § 236, stk. 2, og §
238, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april
2008, fastsættes:

§ 1. 15-17 årige, der skal udstå dom til anbringelse i anstalt,
anbringes i kriminalforsorgens pensioner eller i institution
m.v. uden for kriminalforsorgen, medmindre afgørende hen-
syn til retshånd- hævelsen taler imod anbringelse uden for
anstalt.

§ 2. Når en 15-17 årig skal anbringes i anstalt, sker valg af
afsoningsinstitution efter reglerne i kriminallovens § 196, men
således at det som udgangspunkt tillægges særlig vægt, at an-
bringelse sker i nærheden af den dømtes hjemsted. Dette
udgangspunkt kan dog fraviges, hvis det skønnes velbegrun-
det ud fra en konkret vurdering af den indsattes forhold og af
vedkommende institutions karakter og aktuelle belægssam-
mensætning.

§ 3. Overførsel under udståelse af foranstaltningen kan ske
efter reglerne i kriminallovens §§ 198 og 199 og anbringelses-
og overførselsbekendtgørelsen.

§ 4. Når 15-17 årige anbringes i åbent regi, er anstalten for-
pligtet til at føre et særligt tilsyn med dem og herunder være
opmærksom på, at de pågældende ikke udsættes for uheldig
påvirkning fra medindsatte.

Stk. 2. Anstalten skal mindst hver 14. dag drøfte den ind-
sattes forhold, herunder uddannelses- og behandlingsmæssige
forhold, og vurdere, om der er grundlag for at foretage æn-
dringer med hensyn til gennemførelse af foranstaltningen.

Stk. 3. 15-17 årige må ikke uden godkendelse fra direktøren
for Kriminalforsorgen dele opholdsrum med indsatte over 17
år.

§ 5. Hvis 15-17 årige helt undtagelsesvis anbringes i halv-
lukket regi eller lukket afdeling, placeres de pågældende efter
en konkret vurdering således, at hensynet til at beskytte den
unge mod uheldig påvirkning fra medindsatte bedst tilgode-
ses.

Stk. 2. 15-17 årige må ikke uden godkendelse fra direktøren
for Kriminalforsorgen dele opholdsrum med indsatte over 17
år.

Stk. 3. Anstaltens personale skal løbende overveje, om der
er indsatte, som den 15-17 årige kan have fællesskab med.

Stk. 4. Når der tillades fællesskab, hvor personalet er til
stede, påhviler det personalet at være særlig opmærksom på,
at den 15-17 årige ikke udsættes for uheldig påvirkning.

Stk. 5. 15-17 årige kan tillades fællesskab med indsatte over
17 år uden personalets tilstedeværelse, hvis det er i overens-
stemmelse med den unges tarv, og der efter en konkret vur-
dering ikke antages at foreligge risiko for, at den unge
udsættes for uheldig påvirkning.

Stk. 6. Når fællesskab tillades i henhold til stk. 5, skal der
gøres notat om, med hvem det er tilladt (navn), fra hvilket
tidspunkt, og hvornår tilladelsen er ophørt (dato). Der skal
endvidere anføres begrundelse for, at fællesskabet skønnes at
være i overensstemmelse med den unges tarv.

Stk. 7. Hvis der ikke er mulighed for at tillade 15-17 årige
fællesskab, skal sagen forelægges for direktøren for Krimi-
nalforsorgen.

§ 6. Ved indsættelse af 15-17 årige i anstalt skal institutio-
nen sørge for, at der snarest muligt gennemføres lægetilsyn af
den unge.

§ 7. 15-17 årige har ret til 2 timers fysisk udfoldelse og
træning om dagen, heraf mindst 1 time i fri luft, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis det undtagelsesvis er uforeneligt med institu-
tionens varetagelse af sikkerhedsmæssige hensyn, kan ophol-
det i fri luft begrænses.

§ 8. Institutionen skal snarest muligt efter modtagelsen af
en 15-17 årig med udgangspunkt i den unges motivation og
samlede forudsætninger søge at etablere et særligt behand-
lingsprogram for eksempel i form af undervisnings- eller
aktiveringstilbud for den pågældende.

§ 9. Hvis institutionen finder det formålstjenligt, at en 15-17
årig får tilladelse til udgang i videre omfang end efter reglerne
i udgangsbekendtgørelsens § 27, forelægger institutionen ind-
stilling herom for direktøren for Kriminalforsorgen, jf. ud-
gangsbekendtgørelsen § 36.

§ 10. Hvis en 15-17 årig undtagelsesvis anbringes i enrum
i et sammenhængende tidsrum af mere end 4 ugers varighed,
skal den pågældende ud over de aktiviteter, som følger af §§
4 og 5 i bekendtgørelse om anbringelse i enrum, tilbydes
yderligere mindst 3 timers daglig aktivering med personkon-
takt.
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Stk. 2. Institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil,
skal 1 gang ugentligt i samarbejde med den indsatte udfærdige
en plan for vedkommendes aktivering i medfør af stk. 1.

§ 11. Hvis en 15-17 årig undtagelsesvis anbringes i sik-
ringscelle, skal institutionen, uanset om den unge tvangsfik-
seres eller ej, straks anmode en læge om at foretage tilsyn af
den unge. Lægen skal tilse den unge, medmindre lægen skøn-
ner sådant tilsyn åbenbart unødvendigt.

Stk. 2. Hvis der træffes bestemmelse om at opretholde an-
bringelsen i sikringscelle i mere end 24 timer, skal institutio-
nen straks foretage indberetning herom til direktøren for
Kriminalforsorgen. Indberetningen skal indeholde en nærme-
re begrundelse for, at betingelserne for fortsat anbringelse

anses for opfyldt, og skal vedlægges kopi af den i medfør af
sikringsmiddelbekendtgørelsens § 11 udarbejdede rapport
samt det i medfør af sikringsmiddelbekendtgørelsens § 12, stk.
1 og 2, udarbejdede observationsskema.

§ 12. Institutionen skal overveje, om indsatte, der var under
18 år på gerningstidspunktet, kan prøveløslades efter krimi-
nallovens § 149, stk. 1, 2. pkt. Indstilling herom skal forelæg-
ges for direktøren for Kriminalforsorgen.

§ 13. Sager om anbringelse efter dom skal fremmes mest
muligt.

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

Kriminalforsorgen i Grønland, den 7. december 2009
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