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Kort redegørelse vedrørende Samrådets opgaveportefølje
Samrådet kan berette:
Samrådet kan oplyse at sagsantallet, der går via Samrådet er støt stigende.
Sagernes karakter ændrer sig, hvor der ses flere og flere sager, hvor den sigtede er på grænsen mellem mentalretardering eller den nedre del af normalområdet? Mange af disse sager, har sigtede en kombination af dårlig begavelse eller retardering i et eller anden omfang kombineret med misbrug.
Samrådet har de senere år oplevet en stigende tendens til at få fremsendt flere
sager, hvor tiltalte ikke er mentalt retarderet, hvorfor de ikke skal dømmes til
kommunalt tilsyn. Samrådet har her en stor opgave, med at få frasorteret disse
sager, så de sigtede ikke dømmes som udviklingshæmmede/retarderet som
ellers anbefalet i øvrige sagsakter.
Vedrørende selve arbejdet i Samrådet så foregår det meget fleksibelt, med
faste møder hver 2. måned. Der modtages dog altid flere sager mellem de
faste møder, der skal afklares inden for en kort tidsfrist, hvorfor disse løses via
mail m.v.
Samrådet oplever en stor lydhørhed i forhold til Samrådets udtalelser både når
det gælder politi, Statsadvokat og endda Retslægeråd, når Samrådet udtaler
sig både i forhold til om sigtede er at regne som udviklingshæmmet og dermed
omfattet af den kommunale tilsynsforpligtigelse, eller hvilken foranstaltning der
må regnes som mest hensigtsmæssig – selvfølgelig også med kriminalitetens
art i mente.
Samrådet vil fremadrettet lave opgørelse over tilkomne og afsluttede sager –
opgjort pr. kalenderår. Salgstallet afspejler dog ikke det samlede salgstal der
behandles på møderne, da mange sager fremsendes flere gange, grundet
nye undersøgelser, oplysninger m.v.

Sekretariatet for Samrådet
Aalborg Kommune, Visitationen Voksen Handicap
Lindholm Brygge 31, 2. sal – 9400 Nørresundby
Tlf. 25203272 el. 99313282

Samrådets opgaveportefølje
Sager mod personer over 15 år, der påtænkes frifundet for almindelig straf
iht. straffeloven og i stedet idømmes en foranstaltning, der skal udmøntes af
det kommunale socialområde.
Samrådets sammensætning:
 1 formand (jurist)
 1 rets psykiater
 1 fra Kriminalforsorgen
 1 forstander (fra et af de tilbud der modtager domfældte kriminelle)
 Samt der er mulighed for psykolog
Samrådet behandler 2 sagskategorier:
1. Nye sager:
Siden maj 2007 har Samarådet behandlet alle nye sigtelser over for
personer, der jf. de psykiatriske udredninger m.v. påtænkes frifundet
for straf jf. straffelovens almindelige bestemmelser, men i stedet påtænkes dømt til en foranstaltning efter straffeloven, hvor kommunerne
jf. særreger herom i sociallovgivningen får ansvaret for borger. (Den
tidligere lov om udlægning af særforsorgen, om blev ophævet i forbindelse med kommunalreformen, hvorefter ansvaret for området udviklingshæmmede domfældte overgik til kommunerne.
2. Løbende sager:
Samrådet for mindst en gang årligt forespørgsel fra Statsadvokaturen
i forhold til de igangværende sager, med henblik på at få vurderet behovet for fortsat dom. I disse sager indhenter Samrådet en udtalelse
fra tilsynsførende kommune, før Samrådet udfærdiger anbefaling.

Fejlsendte sager:
Politi og anklagemyndighed har meget svært ved at vurdere, hvor borgerne
hører til, da sagerne hos politi og anklagemyndighed, hører til hvor kriminaliteten er foregået, hvor ansvaret for de kommunale præventive tilsyn og der
med ansvaret for at udmønte domsvilkår m.v. er hos den kommune, der har
handlekompetencen på servicelovsområdet.
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