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INFORMATIONSFOLDER TIL SIGTEDE OG DOMFÆLDTE

1 | NÅR DU ER SIGTET ELLER HAR EN DOM
Dette hæfte er til dig, der er sigtet eller har fået en dom for at have begået kriminalitet og derfor er anbragt der, hvor du nu bor.
Har du fx sat ild til noget, begået røveri, slået eller krænket andre - altså gjort noget
kriminelt - så skal personalet hjælpe dig, så du ikke gør det igen.
For at personalet kan det, kan de få tilladelse til at gribe ind i, hvis det er nødvendigt.
I dette hæfte fortæller vi dig, hvad det er, personalet må gøre. Du får også viden om,
hvad du kan gøre, hvis du mener, at personalet gør noget mod dig, de ikke må.

Dette hæfte er
til dig, der er sigtet
eller har fået en
dom for at have
begået kriminalitet
og derfor er
anbragt der, hvor
du nu bor.

4

INFORMATIONSFOLDER TIL SIGTEDE OG DOMFÆLDTE

2 | STØTTEN FRA PERSONALET
Personalet skal støtte dig, så du ikke gør
noget, du ikke må.
Normalt bestemmer alle over 18 år selv.
Fx hvornår man vil stå op, hvad man vil gøre
eller købe, hvem man vil være sammen med
og hvornår.
Når du er sigtet eller har en dom, har du
stadig ret til at bestemme meget selv. Og den
ret skal personalet respektere. Derfor skal
personalet også støtte dig til at kunne
bestemme over dit eget liv
klare mest muligt selv
lære nyt
Men når du er sigtet eller har en dom, så er det ikke
alt, du kan bestemme selv.
Personalet skal støtte dig til at vælge et liv uden
kriminalitet. De skal hjælpe dig, så du ikke igen gør
noget, du kan blive straffet for.
Personalet skal også hjælpe dig, så du ikke bryder de
ordens- og sikkerhedsregler, der er, der hvor du bor.

Personalet
skal støtte dig til at
vælge et liv uden
kriminalitet

5

INFORMATIONSFOLDER TIL SIGTEDE OG DOMFÆLDTE

3 | HVAD MÅ PERSONALET
Gør du noget, du ikke må, fx sætter ild til noget, slår nogen eller bruger din mobil eller
din computer til at få fat på hash eller våben eller til at genere nogen, fx børn, så kan
personalet få lov til at forhindre det.
Det kan personalet få lov til, hvis
du vil gøre noget, du ikke må
du gør noget, du ikke må
Personalet kan dog ikke selv bestemme det. Det er kommunen eller lederen, der hvor
du bor, der bestemmer det. Så hvis du gør noget, du ikke må, eller det ser ud som om,
du vil gøre noget, du ikke må, så kan personalet få lov til at stoppe dig.
På de næste sider får du viden om, hvad det er, du især ikke må, og hvad personalet
kan få lov til at gøre.
3.1 Forhindre dig i at bruge internet og mobil forkert
Du må ikke bruge din mobil eller din computer til at gøre noget ulovligt eller genere andre.
Det betyder, at du fx ikke må bruge din mobil eller din computer til
at få kontakt med børn eller genere andre
at få fat på ting, der er ulovlige, som fx våben, hash eller
børnepornografi
at få fat på ting, som du ikke må eje, fordi du kan gøre noget
ulovligt med dem, fx sætte ild til noget

6

INFORMATIONSFOLDER TIL SIGTEDE OG DOMFÆLDTE

Hvis personalet opdager eller får mistanke om,
at du på denne måde gør noget, du ikke må, så
kan de få lov til at se og høre med, når du bruger
din mobil eller computer. Når du taler med din
advokat, værge eller bistandsværge, må personalet ikke se og høre med.
Personalet får lov til at tage din mobil eller
computer fra dig, hvis du fx
forhindrer personalet i at se eller høre, hvad
du laver med telefonen eller computeren
bruger mobilen eller computeren til noget, du ikke må
Måske nøjes personalet med at sørge for, at der er bestemte ting, du ikke kan gøre
med din mobil eller computer.
3.2 Se hvad du har i din lejlighed og på dig
Får personalet mistanke om, at du har
noget i din lejlighed, dit værelse eller på
dig, som du ikke må, fx knive, tændstikker,
hash eller børnepornografi, så må personalet få lov til at se alle dine ting igennem.
Personalet skal altid være mindst to sammen, når de undersøger, hvad du har på
dig, fx i dine lommer, i en taske eller
andre steder. De skal også være mindst to
sammen, hvis de undersøger din lejlighed
eller dit værelse.
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Personalet må ikke bruge magt over for dig, når de skal se, hvad du har på dig, eller
hvad du har i din lejlighed eller dit værelse. Men hvis du ikke vil samarbejde, kan de
bede politiet hjælpe til.
3.3 Tage dine ting fra dig
Hvis personalet opdager, du har ting, du ikke
må have, så kan de få lov til at tage dem fra dig.
Finder de ud af, at du fx har våben, hash
eller børnepornografi, så må de tage disse
ting med sig.
Vil du sætte ild i noget, så må
de tage din lighter eller dine tændstikker.
Du skal vide, hvad det er, personalet tager. Og
du skal have en liste over det, de har taget.
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3.4 Låse dig inde om natten
Hvis du er sigtet eller har fået en dom,
betyder det, at du ikke må forlade det sted,
hvor du bor, uden du har en tilladelse.
Tror personalet, at du alligevel vil forlade
stedet, så kan personalet få lov til at låse
dig inde i din lejlighed eller dit værelse
om natten.
De kan låse dig inde mellem kl. 21.00 og
kl. 8.00.

De må kun låse dig inde i
8 timer.
Du skal naturligvis stadig
kunne komme på toilettet, få
vand at drikke og kunne få
kontakt til personalet, hvis du
får brug for hjælp.
Personalet skal holde øje
med, hvordan du har det i
løbet af natten.
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4 | NÅR DER HAR VÆRET ET INDGREB

De ting, som personalet kan få lov til at gøre, kaldes et indgreb. Det er altså et indgreb,
når personalet
forhindrer dig i at bruge din mobil eller computer til noget, du ikke må
ser efter, hvad du har i din lejlighed eller på dig
tager ting fra dig
låser dig inde
Når personalet har lavet et indgreb, skal de altid skrive om det, der er sket, med det samme.
De skal også høre din mening. De skal spørge, hvad du mener om det, der skete.
Du har ret til at fortælle om din mening.
Og personalet skal skrive din mening ned.
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5 | DU HAR MULIGHED FOR AT KLAGE

Oplever du, at personalet har handlet forkert eller de har misforstået dig, så har du ret
til at klage.
Når du klager, får du tjekket om kommunens beslutning om,
at personalet må foretage et indgreb, var rigtig. Du får tjekket, om personalet fx havde lov
til at se, hvad du havde på dig, eller til at fjerne nogle af dine ting fra dig. Eller om de
havde lov til at låse dig inde om natten.
Du kan klage ved at sige til lederen eller personalet, at du vil klage.
Du kan klage ved at skrive til din kommune, at du vil klage.
5.1 Hjælp til at klage
Har du brug for hjælp til at klage, skal kommunen sørge for, at der er nogen, der kan
hjælpe dig. Det kan være nogen i din familie, en fra personalet eller andre, som du
kender. Du kan også få din bistandsværge eller værge til at hjælpe dig.
Hvis andre, som ikke er din værge, klager for
dig, skal du give dem en fuldmagt – altså du
skal skrive under på, at de må klage for dig.
Har du en værge, kan værgen klage.
Når du klager, må personalet ikke blive sure
på dig. Kommunen og personalet, hvor du
bor, skal respektere, at du bruger din ret til
at klage.
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