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Samarbejdsaftale mellem Lolland Kommune og Region 
Sjælland vedr. Kofoedsminde 

1. Baggrund og formål med aftalen 

Kommunalbestyrelsen for Lolland Kommune har pligt til at etablere en særlig sikret afdeling 

på Kofoedsminde og til i dette tilbud at modtage personer, som i henhold til dom eller 

retskendelse skal optages i et særligt tilbud, jf. § 108 stk. 7 nr. 1-3 i lov om social service. 

Region Sjælland er leverandør af pladserne på Kofoedsminde. 

Nærværende samarbejdsaftale regulerer samarbejdet mellem Lolland Kommune, der har 

forsyningsansvaret og Region Sjælland, der er leverandør, om forpligtelsen til at etablere 

den sikrede afdeling på Kofoedsminde. 

Lovbestemmelser samt dele af vejledningen der regulerer forholdet i denne aftale vedlægges 

i bilag 1. 

2. Afdelinger og pladser på Kofoedsminde, som samarbejdsaftalen dækker 

Kofoedsminde har 44 normerede sikre pladser, der drives i henhold til rammeaftale på det 

sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen mellem 

Regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelserne i regionen. 

Region Sjælland er forpligtet til at etablere det nødvendige antal sikrede pladser, således at 

den lovbestemte modtagepligt kan opfyldes. Modtagepligten betyder, at Kofoedsminde i 

praksis må drives med et andet pladsantal end det i rammeaftalen forudsatte. 

Ved efterspørgsel over det normerede pladstal drives pladserne som midlertidig 

overbelægning. Ved oprettelse af midlertidige pladser sikrer Region Sjælland/Kofoedsminde, 

at disse godkendes af Socialtilsyn Øst. Ansøgning og godkendelse fremsendes til Lolland 

Kommune til orientering. 

Ved længerevarende underbelægning orienteres Lolland Kommune, og Region Sjælland 

forpligter sig til at reducere pladsantallet i rammeaftalen. 

Kofoedsminde er objektivt finansieret, dvs. at udgifterne fordeles mellem landets kommuner 

efter det samlede folketal i den enkelte kommune pr. 1. januar i året forud for driftsåret. 

Opkrævning af den objektive finansiering sker efter bestemmelserne i Takstaftalen. 

Samarbejdsaftalen omfatter alle sikrede pladser, uanset hvor Region Sjælland i forbindelse 

med en eventuel overbelægning placerer borgerne. 

Lolland Kommune modtager status over antallet af benyttede sikrede pladser i de månedlige 

belægningslister fra Kofoedsminde. 

3. Hvem kan anbringes på Kofoedsmindes sikrede afdelinger 

En anbringelse på sikret afdeling på Kofoedsminde forudsætter, at borgeren er over 18 år, 

vurderet udviklingshæmmet efter Straffelovens § 16 og har begået personfarlig kriminalitet. 

Borgeren kan af handlekommunen visiteres direkte til Kofoedsmindes sikrede afdelinger, 

såfremt vedkommende af retten har modtaget en type 1 dom eller er anbragt ved kendelse 

i sikret varetægtssurrogat. 
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Afgørelse om anbringelse efter en type 2 kombinationsdom træffes af borgerens 

handlekommune, der ifølge vejledning om botilbud bør høre Lolland Kommune, forinden der 

træffes afgørelse om overflytning. 

Handlekommunen, politiet eller psykiatrisk afdeling retter direkte henvendelse til 

Kofoedsminde, når der er brug for at anbringe en borger med type 1 dom på en af 

Kofoedsmindes sikrede afdelinger. Kofoedsminde sikrer, at der findes den nødvendige 

dokumentation for dom til sikret afdeling, kendelse til surrogat eller visitationsafgørelse fra 

handlekommunen og henstiller til, at handlekommunen forud for anbringelse på sikret 

afdeling hører Lolland Kommune. Kofoedsminde orienterer Lolland Kommune, når der er 

kontakt med en kommune vedr. en borger med type 2 dom. 

4. Interne flytninger på Kofoedsmindes sikrede afdelinger 

Kofoedsminde kan foretage akutte interne flytninger på det sikrede område, når det sker for 

at opretholde sikkerheden på Kofoedsminde. Ved en akut intern flytning af borgere 

orienteres handlekommunen i løbet af førstkommende hverdag. Øvrige interne flytninger 

skal forinden aftales med handlekommunen. 

5. Registrering af borgere og handle- og betalingskommune 

Lolland Kommune modtager besked om nye borgere via månedlige belægningslister fra 

Kofoedsminde. 

Kofoedsminde sikrer, at der fremgår korrekt handle- og betalingskommune på 

belægningslisterne, så Lolland Kommune kan indhente mellemkommunal refusion af 

borgernes forsørgelse. Kofoedsminde og Lolland Kommune har en gensidig 

orienteringsforpligtelse, såfremt foreliggende oplysninger om kommunetilhørsforhold er 

ukorrekte. 

Ved tvivlstilfælde om handlekommune i Danmark skal Lolland Kommune straks inddrages. 

Dette gælder især ved en borgers uafklarede ret til ophold i Danmark. 

6. Rømning 

Lolland Kommune orienteres straks, såfremt der sker rømning fra Kofoedsminde. 

Orienteringen gives på mail: alrud@lolland.dk 

7. Borgerens ophold i Lolland Kommune og borgerens forsørgelse 

Når en borger anbringes/opholder sig på Kofoedsmindes sikrede afdeling, har Lolland 

Kommune jf. Lov om Retssikkerhed en særlig forpligtelse i forhold til borgerens forsørgelse. 

For borgere hvor Lolland Kommune er handlekommune følges almindelig bestemmelser. For 

borgere fra Grønland og Færøerne er Lolland Kommune automatisk handlekommune. 

Borgere med anden handle- og betalingskommune end Lolland, skal søge deres forsørgelse i 

Lolland Kommune, der sagsbehandler og efterfølgende søger mellemkommunal refusion i 

borgerens betalingskommune. 

Borgere der anbringes i surrogatvaretægt, men bibeholder folkeregisteradresse i anden 

kommune, skal fortsat have sin forsørgelse derfra. Visiteres en borger til Kofoedsminde og 

tilmeldes folkeregisteret der, overgår handleforpligtelsen på borgers forsørgelse til Lolland 

Kommune. Borgere der er tilkendt førtidspension, fortsætter med at modtage pension fra 

tidligere kommune. 

mailto:alrud@lolland.dk
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Kofoedsminde sender handleplaner og andet materiale, som Lolland Jobcenter beder om i 

forbindelse med, at borgere søger forsørgelse i Lolland Kommune. 

8. Opfølgning af samarbejdet 

Hvert år afholdes et statusmøde inden udgangen af 1. kvartal. Region Sjælland indkalder til 

mødet. Her deltager aftaleparternes ledelse samt relevante medarbejdere, der arbejder med 

visitation. 

Faste mødepunkter er: 

▪ Status vedr. driften af de sikrede afdelinger på Kofoedsminde 

▪ Evaluering af samarbejdet i henhold til nærværende aftale 

▪ Revidering af aftalen efter behov 

Parterne kan derudover indkalde til møde efter behov. 

Det daglige samarbejde formidles i kontakt mellem visitationsenheden, viceforstander eller 

forstander på Kofoedsminde og visitator/ faglig konsulent fra Lolland Kommune. 

Samarbejde om det kontraktmæssige formidles i kontakt mellem Social- og 

Arbejdsmarkedschef i Lolland Kommune og Socialchef i Region Sjælland. 

9. Revision af aftalen 

Ændringer i samarbejdsaftalen besluttes på de årlige statusmøder. 

10. Mailadresser til sikker post 

Mailadresse til Lolland Kommune: sikkerpost@lolland.dk. Skriv i emnefeltet: Center for 

Social Service.  

Mailadresse til Kofoedsminde: KMVISITATION@regionsjaelland.dk 
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Bilag 1 

Lovgrundlaget for Kofoedsminde samt lovgrundlaget for Lolland Kommunes 
modtagepligt 

Serviceloven – LBK nr. 102 af 29. januar 2018, § 108 stk. 7 

§ 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til 

længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner 

eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. 

Stk. 7. Børne- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om særlige 

sikkerhedsforanstaltninger i boformer, der er omfattet af stk. 1, og om pligt for en region 

eller en eller flere kommuner til at modtage personer i de boformer, der er omfattet af stk. 

1, når disse personer: 

1) efter retskendelse skal underkastes mentalundersøgelse, 

2) i henhold til dom eller kendelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig 

nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for 

administrativ anbringelse, eller 

3) som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal anbringes i en boform for personer 

med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed 

for administrativ anbringelse. 

Bekendtgørelse nr. 1231 af 13. november 2017 om magtanvendelse og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for 

voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service 

Særlige sikkerhedsforanstaltninger i boformer efter § 108 i lov om social service 

§ 19. En afdeling, der hele eller næsten hele døgnet har yderdøre og vinduer konstant 

aflåst, skal være godkendt som særligt sikret afdeling, jf. stk. 2. 

Stk. 2. En særligt sikret afdeling kan være organiseret som en selvstændig boform efter § 

108 i lov om social service eller som del af en boform efter § 108 i lov om social service og 

skal godkendes af socialtilsynet, jf. lov om socialtilsyn § 4, stk. 1, nr. 2. 

Stk. 3. En særligt sikret afdeling kan alene modtage personer, som i henhold til dom eller 

retskendelse skal optages i et særligt botilbud, jf. § 108, stk. 7, nr. 1-3, i lov om social 

service. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen for Lolland Kommune har pligt til at etablere en særligt sikret 

afdeling på Kofoedsminde og til i dette tilbud at modtage personer, som i henhold til dom 

eller retskendelse skal optages i et særligt botilbud, jf. § 108, stk. 7, nr. 1-3, i lov om social 

service. 

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og 

kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region 

Sjælland. Gældende for takstberegningen i budget 2018 

§ 21. Driften af den sikrede boform Kofoedsminde, Region Sjælland, for personer med 

nedsat psykisk funktionsevne, som i henhold til en strafferetlig afgørelse afsagt ved dom 

eller kendelse, skal have ophold på en sikret afdeling i et botilbud efter § 108 i lov om social 

service, finansieres ved objektiv finansiering. 

Stk. 2. Den objektive finansiering, jf. stk. 1, fastsættes af driftsherren på baggrund af 

beregningsgrundlaget, jf. § 2. 
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Stk. 3. Udgifterne til den objektive finansiering fordeles mellem landets kommuner efter det 

samlede folketal i den enkelte kommune pr. 1. januar i året forud for driftsåret. 

Stk. 4. Den objektive finansiering opkræves senest inden udgangen af 1. kvartal i driftsåret. 

Et eventuelt over- eller underskud på den objektive finansiering i forhold til det endelige 

regnskab indregnes i beregningsgrundlaget for efterfølgende år, jf. reglerne i §§ 3-7. 

Vejledning nr. 9096 af 21/02/2018 

Borgere med domstype 2 (dom til anbringelse i institution for personer ned vidtgående 

psykiske handicap, således at domfældte efter bestemmelse fra kommunen kan overføres til 

sikret afdeling) skal placeres på en åben afdeling – enten på Kofoedsminde eller et andet 

botilbud efter servicelovens § 108. Den pågældende borger kan overføres til en sikret 

afdeling, såfremt der foreligger begrundet mistanke om, at borgeren vil begå ny kriminalitet 

inden for dommens afgørelse. Afgørelsen om overflytning træffes af borgerens 

handlekommune på baggrund af dialog med ledelsen på det botilbud, hvor borgeren bor. 

Såfremt Lolland Kommune er uenig i, at borgeren skal overføres til en sikret afdeling, vil 

sagen kunne indbringes for Ankestyrelsen, jf. retssikkerhedslovens § 61. Derfor bør 

handlekommunen høre Lolland Kommune, forinden der træffes afgørelse om overflytning. 

Modtagepligten 

§ 20. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om ophold i boformer efter § 108, stk. 1, i 

lov om social service til personer, der 

1) efter retskendelse skal underkastes mentalundersøgelse, 

2) i henhold til dom eller kendelse skal anbringes i en boform for personer med betydelig 

nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for 

administrativ anbringelse, eller 

3) som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal anbringes i en boform for personer 

med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller undergives tilsyn, herunder med mulighed 

for administrativ anbringelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ophold i 

særligt sikret afdeling, jf. § 19, i den udstrækning, det er fastsat af retten. 

Straffeloven - LBK nr. 977 af 9. august 2017 

§ 16. Personer, der på gerningstiden var utilregnelige på grund af sindssygdom eller 

tilstande, der må ligestilles hermed, straffes ikke. Tilsvarende gælder personer, der var 

mentalt retarderede i højere grad. Befandt gerningsmanden sig som følge af indtagelse af 

alkohol eller andre rusmidler forbigående i en tilstand af sindssygdom eller i en tilstand, der 

må ligestilles hermed, kan straf dog pålægges, når særlige omstændigheder taler derfor. 

Stk. 2. Personer, der på gerningstiden var mentalt retarderede i lettere grad, straffes ikke, 

medmindre særlige omstændigheder taler for at pålægge straf. Tilsvarende gælder 

personer, der befandt sig i en tilstand, som ganske må ligestilles med mental retardering. 

§ 68. Hvis en tiltalt frifindes for straf i medfør af § 16, kan retten træffe bestemmelse om 

anvendelse af andre foranstaltninger, der findes formålstjenlige for at forebygge yderligere 

lovovertrædelser. Såfremt mindre indgribende foranstaltninger som tilsyn, bestemmelser 

vedrørende opholdssted eller arbejde, afvænningsbehandling, psykiatrisk behandling m.v. 

ikke findes tilstrækkelige, kan det bestemmes, at den pågældende skal anbringes i hospital 

for sindslidende, i institution for personer med vidtgående psykiske handicap eller under 

tilsyn med mulighed for administrativ anbringelse eller i egnet hjem eller institution til særlig 

pleje eller forsorg. Anbringelse i forvaring kan ske under de betingelser, der er nævnt i § 

70. 
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§ 68 a. Medfører en foranstaltning efter § 68 eller § 72, jf. § 68, at den dømte skal 

anbringes i institution, eller giver foranstaltningen mulighed herfor, fastsættes en længstetid 

på 5 år for denne foranstaltning. 

Længstetiden omfatter også foranstaltninger, som senere fastsættes efter § 72, jf. § 68, og 

som medfører en lempelse af den hidtidige foranstaltning. Under særlige omstændigheder 

kan retten efter anmodning 

fra anklagemyndigheden ved kendelse fastsætte en ny længstetid på 2 år. 

Stk. 2. I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, fastsættes dog i almindelighed ingen 

længstetid, hvis den dømte findes skyldig i drab, røveri, frihedsberøvelse, alvorlig 

voldsforbrydelse, trusler af den i § 266 

nævnte art, brandstiftelse, voldtægt eller anden alvorlig seksualforbrydelse eller i forsøg på 

en af de nævnte forbrydelser. Er der ikke fastsat en længstetid, indbringer 

anklagemyndigheden spørgsmålet om 

ændring eller endelig ophævelse af foranstaltningen for retten 5 år efter afgørelsen, 

medmindre spørgsmålet har været forelagt for retten inden for de sidste to år. Derefter 

forelægges spørgsmålet for retten mindst hvert andet år. 

Stk. 3. Ved andre foranstaltninger end de i stk. 1 nævnte fastsættes en længstetid for 

foranstaltningen, 

der ikke kan overstige 3 år. Under særlige omstændigheder kan retten efter anmodning fra 

anklagemyndig- heden ved kendelse forlænge længstetiden. Den samlede tid for 

foranstaltningen kan ikke overstige 5 år. 

Retsplejeloven § 765 - om varetægtssurrogat 

§ 765. Er betingelserne for anvendelse af varetægtsfængsling til stede, men kan 

varetægtsfængslingens øjemed opnås ved mindre indgribende foranstaltninger, træffer 

retten, hvis sigtede samtykker heri, i stedet for varetægtsfængsling bestemmelse derom. 

Stk. 2. Retten kan således bestemme, at sigtede skal 

1) undergive sig et af retten fastsat tilsyn, 

2) overholde særlige bestemmelser vedrørende opholdssted, arbejde, anvendelse af fritid og 

samkvem med bestemt personer, 

3) tage ophold i egnet hjem eller institution, 

4) undergive sig psykiatrisk behandling eller afvænningsbehandling for misbrug af alkohol, 

narkotika eller lignende, om fornødent på hospital eller særlig institution, 

5) give møde hos politiet på nærmere angivne tidspunkter, 

6) hos politiet deponere pas eller andre legitimationspapirer, 

7) stille en af retten fastsat økonomisk sikkerhed for sin tilstedeværelse ved retsmøde og 

ved fuldbyrdelsen af en eventuel dom. 


