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Vejledning til ledere og medarbejdere på tilbud for 
domfældte med udviklingshæmning om en midlertidig 
ordning for tilbagekaldelse af udgangstilladelser 

Denne vejledning angår en ny midlertidig ordning for tilbagekaldelse af 

afgørelser om udgangstilladelse truffet efter bekendtgørelse nr. 200 af 25. 

marts 2004 om udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital 

eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af 

farlighedsdekret, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1184 af 6. december 

2012 (herefter ”udgangsbekendtgørelsen”). Den midlertidige ordning finder 

anvendelse i situationer, hvor ledere eller medarbejdere på tilbud på baggrund 

af en eller flere forsvarlighedsvurderinger finder det uforsvarligt at gennemføre 

en udgang, som der efter udgangsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, 3 eller 4 er 

truffet afgørelse om tilladelse til. 

1. Hvornår skal man som leder eller medarbejder på et tilbud kontakte 

den myndighed, som har truffet afgørelse om den relevante 

udgangstilladelse? 

Såfremt ledelsen på et tilbud vurderer, at en planlagt udgang ikke kan 

gennemføres forsvarligt af hensyn til f.eks. retssikkerheden eller af hensyn til at 

overholde domsvilkårene, skal ledelsen kontakte den myndighed, som har 

truffet afgørelse om en udgang efter udgangsbekendtgørelsen for en ny 

afgørelse om eventuel tilbagekaldelse af udgangstilladelsen eller ændring af 

vilkårene for tilladelsen.  Henvendelse til de relevante myndigheder for en 

afgørelse om eventuel tilbagekaldelse eller ændring af vilkår for udgangen skal 

ske i tilfælde, hvor forhold angående borgeren har ændret sig, siden afgørelsen 

om udgangstilladelsen blev truffet, og hvor det vurderes, at disse forhold 

betyder, at udgangen ikke kan gennemføres forsvarligt.  

 

Henvendelsen skal så vidt muligt ske skriftligt forud for, at udgangen skal finde 

sted. Henvendelsen skal ske i så god tid, at den pågældende myndighed har 

mulighed for at træffe afgørelse om tilbagekaldelse, inden udgangen er 

planlagt til at finde sted, dvs. som udgangspunkt minimum 2 dage før. 

Det betyder, at medarbejdere og ledelse på tilbuddene skal foretage 

forsvarlighedsvurderinger i god tid, før en udgang skal finde sted. 

 

Såfremt forhold, der påvirker forsvarligheden af en udgang, ændrer sig, kort tid 

før en udgang er planlagt til at finde sted, skal den myndighed, som har truffet 

afgørelsen om udgangstilladelsen, kontaktes telefonisk. Henvendelsen skal 

følges op af en skriftlig henvendelse indeholdende de relevante oplysninger, 

som skal ligge til grund for at træffe afgørelse om tilbagekaldelse, jf. pkt. 3. 

2. Hvem skal man som leder eller medarbejder på et tilbud kontakte, når 

det vurderes, at en tilladt udgang ikke kan gennemføres forsvarligt? 

Det er den myndighed, som har truffet afgørelse om den relevante 

udgangstilladelse, der skal kontaktes. Myndighedens kontaktoplysninger 

fremgår af afgørelsen. Uden for kontortid kan vagten hos statsadvokaterne og 

Rigsadvokaten kontaktes på følgende telefonnumre: 

 

Statsadvokaten i København 

 
Sagsnr. 
2020 - 6863 
 
Doknr. 
399036 
 
Dato 
27-05-2021 
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Tlf.nr.: 40 10 56 78 (uden for kontortid) 

 

Statsadvokaten i Viborg 

Tlf.nr.: 51 29 40 55 (uden for kontortid) 

 

Rigsadvokaten 

Tlf.nr.: 72 68 90 17 (uden for kontortid) 

 

De enkelte kommunalbestyrelser er ansvarlige for at oplyse tilbud, hvor de har 

borgere anbragt, om kontaktinformation uden for almindelig arbejdstid. 

3. Hvordan skal man som leder på et tilbud agere, når man vurderer, at en 

udgang ikke kan gennemføres forsvarligt? 

 

Tilbuddets ledelse skal i forbindelse med forsvarlighedsvurderingen 

gøre den domfældte opmærksom på, at ledelsen ikke vurderer, at udgangen 

er forsvarlig, og at ledelsen derfor vil meddele dette til den relevante 

myndighed med henblik på, at der evt. træffes afgørelse om tilbagekaldelse 

af udgangstilladelsen. Ledelsen vil i den forbindelse som udgangspunkt også 

skulle bede den domfældte og en eventuel beskikket værge om eventuelle 

bemærkninger til forsvarlighedsvurderingen og spørgsmålet om tilbagekaldelse 

med henblik på, at disse oplysninger vil kunne indgå i grundlaget for 

myndighedens afgørelse. Hvis den domfældte befinder sig i en tilstand, f.eks. 

på grund af en psykose, hvor vedkommende ikke med mening kan komme 

med bemærkninger til disse spørgsmål, kan dette dog undlades. 

 

Hvis en myndighed vurderer, at betingelserne for at tilbagekalde en 

udgangstilladelse helt eller delvist er til stede, vil myndigheden som 

udgangspunkt meddele afgørelsen skriftligt til den pågældende borger. Hvis 

afgørelsen træffes kort inden udgangen skal finde sted, vil myndigheden 

mundtligt kunne træffe afgørelsen og meddele dette telefonisk til institutionens 

ledelse med henblik på, at ledelsen underretter den domfældte om afgørelsen. 

Den domfældte vil samtidig skulle vejledes om retten til at modtage en skriftlig 

afgørelse og om sine klagemuligheder, jf. forvaltningslovens regler herom. 

 

4. Hvilke oplysninger skal meddeles til den pågældende myndighed ved 

henvendelse om tilbagekaldelse af en udgangstilladelse? 

Når en udgang umiddelbart forud for udgangens gennemførelse vurderes at 

være uforsvarlig, skal følgende oplysninger sendes med sikker e-mail til den 

myndighed, der har truffet afgørelsen om den pågældende udgang: 

 Navn og cpr.nr. på domfældte (og evt. journalnummer hos 

statsadvokaten/Rigsadvokaten/sagsnummer hos 

kommunalbestyrelsen) 

 Navn på institutionen eller afdelingen, herunder navn på den 

medarbejder/leder, der kan kontaktes om sagen, og vedkommendes 

direkte telefonnummer  

 Oplysninger om, hvilken type udgangstilladelse det drejer sig om, 

herunder om der er tale om en generel udgangstilladelse 

 Oplysninger om baggrunden for at udgangen skønnes uforsvarlig  

 Hvornår vurderingen er foretaget og af hvem (navn og 

stillingsbetegnelse for den tilbudsleder eller repræsentant for 

institutionens ledelse, der har foretaget forsvarlighedsvurderingen) 

 Oplysning om, hvorvidt pågældende er blevet gjort bekendt med 

forsvarlighedsvurderingen og oplysninger om pågældendes eventuelle 

bemærkninger hertil (partshøring) 

 Eventuelle yderligere oplysninger af betydning for afgørelsen 


