
Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af en foranstaltning med anstaltsanbringelse i
detention

I medfør af kriminallovens § 195, stk. 2, i kriminallov for
Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, og i samarbejde
med politimesteren fastsættes:

§ 1. Efter aftale med politiet kan direktøren for Kriminal-
forsorgen undtagelsesvis bestemme, at en foranstaltning med
anstaltsanbringelse for en kortere periode skal fuldbyrdes i
detention.

§ 2. Politiet træffer afgørelse vedrørende indsatte i detenti-
oner, når en tilsvarende afgørelse vedrørende indsatte i kri-
minalforsorgens anstalter træffes af anstalten.

§ 3. Ved fuldbyrdelse af en foranstaltning med anstaltsan-
bringelse i detention finder kriminallovens kapitel 43 om
fuldbyrdelse af domme med anstaltsanbringelse og bekendt-
gørelser udstedt i medfør heraf tilsvarende anvendelse, jf. dog
§ 4.

Stk. 2. Spørgsmål om erstatning som følge af ulykkestil-
fælde m.v. til indsatte i detentioner afgøres efter kriminallo-
vens § 242. Bekendtgørelse om erstatning og godtgørelse til

indsatte i anstalter og pensioner og til dømte og prøveløsladte
under udførelse af samfundstjeneste som følge af ulykkestil-
fælde m.v. finder tilsvarende anvendelse for indsatte i deten-
tioner.

Stk. 3. Spørgsmål om erstatning i anledning af indgreb un-
der fuldbyrdelsen afgøres efter kriminallovens § 243.

Stk. 4. Spørgsmål om betaling for ophold i detention afgøres
efter kriminallovens § 244. Bekendtgørelse om betaling for
ophold i kriminalforsorgens institutioner finder tilsvarende
anvendelse for indsatte i detentioner.

§ 4. Politimesteren fastsætter bestemmelser, der navnlig
under hensyntagen til personale- og lokalemæssige forhold i
detentionerne kan indeholde fravigelser af reglerne i denne
bekendtgørelse.

§ 5. Politiets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ind-
bringes for direktøren for Kriminalforsorgen i overensstem-
melse med kriminallovens § 245.

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