
Den 14. august 2013 

 

Sags ID: SAG-2013-05017 

Dok.ID: 1728036 

 

TLE@kl.dk 

Direkte 3370 3562 

Mobil 2063 9668 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 1/2 

 

 

 

Til Social-, børne og integrationsministeriet 

Att. Julie Begtorp 

jun@sm.dk 

 

Bemærkninger til udkast til vejledning om 
magtanvendelse mv.  

KL har juli 2013 modtaget udkast til vejledning om magtanvendelse og an-

dre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogi-

ske principper, til kommentering.  

 

KL har følgende bemærkninger til udkast til vejledning:  

 

For det første er der behov for præcisering af den omfattede målgruppe. Det 

bør fremgå klart, at der er tale om indgrebsmuligheder overfor domfældte 

udviklingshæmmede. Det anbefales derfor, at afsnittet ’Sammenhæng til det 

strafferetlige system’ tilrettes, så der ikke opstår misforståelser om, hvorvidt 

fx mennesker med psykiske lidelser eller børn og unge er omfattet af de 

relevante foranstaltninger i kommunalt regi og følgelig af de nye indgrebs-

muligheder. I afsnittet ’målgruppe og anvendelsesområde’, linje 4, kan ’og 

lignende’ endvidere med fordel erstattes med ’personer der befandt sig i en 

situation, som ganske må ligestilles med mental retardering’ , da den nuvæ-

rende formulering kan give anledning til en for vidtgående fortolkning. 

 

For det andet skal det fortsat bemærkes, at målgruppen for de nye ind-

grebsmuligheder ikke forekommer at være i overensstemmelse med mål-

gruppen for bekendtgørelse nr. 200 af 25. marts 2004 om udgangstilladelse, 

idet de nye bestemmelser finder anvendelse på § 108 tilbud der drives af 

kommuner, regioner og private, hvorimod bekendtgørelsen om udgangstil-

ladelse alene gælder for borgere anbragt i kommunale og regionale botilbud, 

ligesom udgangsbekendtgørelsen alene finder anvendelse for målgruppen af 

borgere, der er ikendt domstype 2 og 3, modsat de nye indgrebsmuligheder 

som endvidere gælder for personer ikendt domstype 4.  
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Herudover skal der opfordres til, at  

 det i afsnittet ’formål og hovedhensyn’ præciseres, at indgreb efter 

kapitel 24 ikke kan gennemføres under anvendes af fysisk magt 

 det præciseres, om / at undersøgelse af den anbragtes rum og ejen-

dele kun kan ske under den anbragtes overværelse 

 der udarbejdes et indberetningsskema, som kan anvendes til indbe-

retning af indgreb.  

 

Herudover skal der igen gøres opmærksom på, at der med fordel i en vej-

ledning eller bekendtgørelse kan ske præcisering af kravene til det kriminal-

præventive tilsyn med foranstaltningsdømte, som ligeledes påpeget i KLs 

høringssvar fra 19. januar 2013 vedr. udkast til forslag til lov om ændring af 

lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det so-

ciale område (kriminalpræventive sociale indsatser).  

 

KL tager forbehold for eventuelle økonomiske konsekvenser af udkast til 

vejledning. KL forbeholder sig desuden ret til at komme med supplerende 

bemærkninger efter politisk behandling af udkastet til vejledning.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Tina Wahl 


