
Samfundstjeneste-
sted
Tag del i en samfundsopgave og
få løst en arbejdsopgave gratis 

Læs om mulighederne for at blive
samfundstjenestested.

Hvis du vil vide mere, kan du læse 
om samfundstjeneste på 
www.kriminalforsorgen.dk

Hvis I er interesseret i at blive sam-
fundstjenestested, så kontakt jeres 
lokale afdeling af Kriminalforsorgen. 

Find jeres lokale afdeling på 
www.kriminalforsorgen.dk

Om de dømte
Man kan blive idømt samfundstjeneste fra 30 
til 300 timer, der som hovedregel skal afvikles i 
løbet af en periode på mellem fire måneder og 
to år.

Den dømte er under tilsyn af Kriminalforsor-
gen, som har regelmæssig kontakt med ved-
kommende – også uden for det tidsrum, hvor 
samfundstjenesten udføres. 

Kriminalforsorgen har erfaringer for, at de døm-
te er gode til at passe deres samfundstjeneste 
og nemt finder sig til rette blandt de øvrige på 
arbejdspladsen. 
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Et socialt engagement

Hvert år idømmes flere tusinde mennesker 
samfundstjeneste i stedet for fængselsstraf. 
Samfundstjeneste idømmes for lovovertrædel-
ser, hvor retten ikke finder det nødvendigt at 
idømme en ubetinget fængselsstraf.

Desuden bliver mange mennesker hvert år 
prøveløsladt fra fængslerne med vilkår om 
samfundstjeneste. Det er personer, som kan 
prøveløslades fra et fængsel tidligere end el-
lers, fordi deres forhold er så gode, at det er 
unødvendigt, at de afsoner resten af straffen i 
et fængsel.

Samfundstjeneste har stor betydning for de 
dømte. De skal ikke opholde sig i et fængsel, 
kan være sammen med familien, passe et 
arbejde eller uddannelse, og de får lejlighed 
til at betale tilbage til samfundet på en positiv 
måde. De bliver en del af fællesskabet i stedet 
for at blive udelukket fra det. 

Omvendt er det en meget mærkbar straf, da 
den dømte over en periode skal udføre et helt 
konkret stykke arbejde for samfundet. 

er I en institution, organisation eller forening, 
som er offentlig, offentligt støttet eller har et 
almennyttigt formål, kan I blive samfundstje-
nestested.

På den måde kan I gratis få udført arbejde, 
som I ellers ikke ville få gjort, og samtidig være 
med til at løse en vigtig samfundsopgave, hvor 
I virkelig gør en forskel!

Hvad siger I ja til? 
•  Den dømte skal udføre arbejde, som 

ellers ikke ville blive udført af lønnet 
arbejdskraft.

•  arbejdet må ikke skabe profit, hverken 
for enkeltpersoner eller virksomheder.

•  arbejdspladsen skal godkendes som 
samfundstjenestested af beskæftigelses-
rådet.

•  Der stilles ikke særlige krav til det ar-
bejde, den dømte skal udføre. arbejds-
pladsen må dog garantere, at der reelt er 
arbejde, som skal udføres.

•  Man kan godt beskæftige flere dømte.
•  Man kan når som helst trække sig ud af 

ordningen.
•  arbejdspladsen samarbejder løbende 

med Kriminalforsorgen.
•  arbejdspladsen beslutter i hvert enkelt 

tilfælde, om man ønsker at beskæftige 
den samfundstjenestedømte.

•  Det udførte arbejde er gratis for arbejds-
pladsen, og der er heller ikke ekstra 
udgifter til forsikring.

•  Kriminalforsorgen kontrollerer, at den 
samfundstjenestedømte overholder dom-
mens vilkår.


