
Tilsyn
Støtte til en kriminalitetsfri 
tilværelse

KiF
KiF (Kriminalforsorgen i Frihed) har en 
række afdelinger og pensioner landet 
over. Afdelingerne fører blandt andet 
tilsyn med personer, der har fået en 
betinget dom, prøveløsladelse, sam-
fundstjeneste, behandlingsdom, betinget 
benådning, tiltalefrafald mv.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om 
tilsyn på:

www.kriminalforsorgen.dk
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Hvad er tilsyn?
At være under tilsyn af kriminalforsorgen, er en 
betingelse der kan være knyttet til din betin-
gede dom eller til din prøveløsladelse.

Hvis du er under tilsyn, skal du jævnligt have 
samtaler med en socialrådgiver fra Kriminalfor-
sorgen i Frihed.

Derfor er du i tilsyn
Et tilsyn har to formål:

•  At kontrollere, at du overholder de betingel-
ser, der er knyttet til din betingede dom eller 
til din prøveløsladelse

•  At støtte dig til at leve dit liv uden at begå 
kriminalitet.

Der kan være knyttet forskellige betingelser til 
dit tilsyn. Det kan f.eks. være, at du skal udføre 
samfundstjeneste, gå i psykiatrisk behandling 
eller gå i behandling for misbrug af alkohol el-
ler euforiserende stoffer.

Du skal også lave en handleplan sammen so-

cialrådgiveren. Den skal beskrive, hvilke mål I 

arbejder hen imod under dit tilsyn hos Kriminal-

forsorgen. 

Socialrådgiveren kontrollerer desuden, at du 

overholder de betingelser, der er knyttet til dit 

tilsyn. Hvis du overtræder betingelserne for 

tilsynet, risikerer du, at du skal afsone din straf i 

fængsel.

Sådan fungerer tilsynet
De første 2 måneder skal du med korte mel-

lemrum have samtaler med en socialrådgiver 

fra Kriminalforsorgen. Som noget af det første 

skal socialrådgiveren på baggrund af en grundig 

samtale med dig, lave en risiko- og behovsvur-

dering. Vurderingen bliver blandt andet brugt til 

at finde ud af, hvor ofte du skal møde til samtale 

hos socialrådgiveren, og hvad I skal tale om til 

samtalerne.
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