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Forord 
 

Når børn og unge begår kriminalitet tidligt i livet, kan det være starten på en kriminel løbebane, 

som i værste fald kan ende i omfattende og alvorlig kriminalitet. Derfor er det afgørende, at børn 

og unge, der begår kriminalitet, hurtigt får den støtte, der kan føre dem ud af kriminaliteten og 

tilbage i trivsel. 

 

Vi skal være glade for, at ungdomskriminaliteten i en årrække har været faldende. Vi har imid-

lertid i 2017 desværre set en stigning i antallet af mistanker og sigtelser mod børn og unge. 

 

Samtidig betyder den faldende ungdomskriminalitet heller ikke, at vi bare skal sidde på hæn-

derne og glæde os over udviklingen. Der er fortsat for mange børn og unge, der begår kriminali-

tet, og der er stadigvæk en hård kerne af unge, som står for en uforholdsmæssig og alt for stor 

andel af den samlede ungdomskriminalitet – den såkaldte hårde kerne af unge kriminelle.  

 

På den baggrund gennemfører regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-

parti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti denne reform af indsatsen mod ungdomskriminali-

tet. 

 

Når børn og unge i en tidlig alder begår kriminalitet, er det ofte udtryk for, at barnet eller den 

unge er i mistrivsel. Kriminaliteten står med andre ord sjældent alene. I den tidligere indsats 

mod ungdomskriminalitet har der manglet fælles retning og konsekvens, og hverken det sociale 

system eller retssystemet har i tilstrækkelig grad taget hånd om børn og unge, som er på vej ud 

i en kriminel løbebane. 

 

Det betyder ikke, at der er behov for en helt ny værktøjskasse, men indsatsen skal løftes og fo-

kuseres. Det gør vi med et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal behandle sager, der vedrører 

den hårde kerne, og med et tæt tilsynsforløb i ungekriminalforsorgen. 

 

Vi mener, at det er altafgørende, at der sættes tidligere og mere konsekvent ind over børn og 

unge, der begår kriminalitet, så vi hjælper dem tilbage på ret kurs. Det betyder, at sager omfat-

tet af Ungdomskriminalitetsnævnets kompetence skal behandles hurtigt, så den rette støtte kan 

gives så tidligt som muligt. Det betyder også, at der skal være en tæt opfølgning, når der iværk-

sættes foranstaltninger over for et barn eller en ung, der har begået kriminalitet. 

 

Kommunerne spiller fortsat en afgørende rolle i indsatsen. Det vil således fortsat være jer, der 

som barnets eller den unges sagsbehandler gennemfører en ungefaglig undersøgelse, udarbej-

der en indstilling til Ungdomskriminalitetsnævnet og fører det personrettede tilsyn efter afgørel-

sen. Samtidig er det jer som fagpersoner i kommunerne, der har den tætteste kontakt med og 

mest indgående kendskab til børnene, de unge og deres familier. Sådan har det været tidligere, 

og sådan skal det også være fremover. 
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Denne håndbog kan forhåbentligt tjene som et godt værktøj, når I fremover skal være med til at 

løfte den vigtige opgave, det er at sikre, at børn og unge, som har begået kriminalitet, udvikler 

sig i en mere positiv retning og kommer tilbage i god trivsel. 

 

På den måde kan vi som samfund i højere grad hjælpe børn og unge ud af kriminalitet og til-

bage i fællesskabet. 

 

 

 

 

Mai Mercado   Søren Pape Poulsen 

Børne- og socialminister  Justitsminister 
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1. Indledning – intentioner, baggrund og 

indhold 
 

Reformens intentioner 

Reformen af indsatsen mod ungdomskriminalitets formål er, at børn og unge bringes ud af krimi-

nalitet og tilbage i trivsel. 

 

Det skal sikres gennem en helhedsorienteret indsats med mærkbar og hurtig konsekvens, hvor 

børn og unge bliver stillet til ansvar, når de begår kriminalitet, samtidig med at de understøttes i 

en kriminalitetsfri tilværelse fremover. 

 

Indsatsen for det enkelte barn eller den enkelte unge skal være skræddersyet og fastsættes på 

grundlag af den eksisterende sociale værktøjskasse. Derudover skal barnets eller den unges ud-

vikling følges tæt, og der skal være en hurtig reaktion, hvis barnet eller den unge igen kommer 

på afveje. 

 

Reformen skal samtidig sikre, at der er en fælles retning og konsekvens i indsatsen over for ung-

domskriminalitet. 

 

Reformens elementer 

Reformen af indsatsen mod ungdomskriminalitet består af fem fokusområder, hvor oprettelsen af 

et nyt system for behandlingen af sager om børn og unge, der begår kriminalitet, alene er én del. 

 

De fem fokusområder er: 

 

 Fødekæden til den hårde kerne skal stoppes. 

 Børn og unge i risikozonen og deres forældre skal opleve en tidlig konsekvens af krimi-

nel adfærd. 

 Ensrettet indsats for anbragte kriminalitetstruede unge. 

 En effektiv forebyggende indsats for alle børn og unge. 

 Effektiv implementering og opfølgning. 

 

Oprettelsen af Ungdomskriminalitetsnævnet og ungekriminalforsorgen er en del af initiativerne, 

der skal stoppe fødekæden til den hårde kerne af unge kriminelle. 

 

Derudover styrkes de eksisterende redskaber i lov om social service, så de kan anvendes mere 

effektivt over for børn og unge i risikozonen. Det indebærer bl.a., at anvendelsen af forældrepå-

læg og børne- og ungepålæg styrkes og effektiviseres. 

 

Der sættes med reformen ind for at sikre kvaliteten af indsatsen over for anbragte kriminalitets-

truede børn og unge på sikrede og delvis lukkede institutioner. Sikkerheden i anbragte børns og 

unges dagligdag og indsatsen mod indsmugling af våben og euforiserende stoffer styrkes. 
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Den brede forebyggende indsats for alle børn og unge får endvidere et markant løft med bl.a. en 

ny fælles ramme for SSP-samarbejdet og en ny uddannelse til alle SSP-konsulenter i kriminali-

tetsforebyggelse med fokus på rekruttering af børn og unge til banderne. Endelig indeholder af-

talen en række initiativer, der skal sikre effektiv opfølgning og evaluering af det nye system. 

 

Reformen er bl.a. gennemført gennem lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og en række 

ændringer af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om social 

tilsyn og lov om røgfrie miljøer. 

 

Lovforslagene blev vedtaget den 18. december 2018, og de nye regler finder anvendelse på sa-

ger om kriminalitet begået efter den 1. januar 2019. 

 

Håndbogens opbygning 

Denne håndbog har til formål at skabe overblik over processerne i det nye system for behandling 

af sager om børn og unge, der begår kriminalitet. Den vil endvidere kunne fungere som opslags-

værk i forhold til de enkelte processkridt. Håndbogen er imidlertid ikke en udtømmende gennem-

gang af de enkelte bestemmelser eller systemet som helhed. 

 

Håndbogen er opbygget i fem hoveddele: 

 
1) Overblik over målgruppen, nye myndigheder og begreber 

2) Før nævnsmødet 

3) Nævnsmødet og afgørelsen 

4) Efter afgørelsen 

5) Forholdet til det eksisterende sociale system 

 

Afsnit 2 til 4 er opbygget kronologisk i forhold til en sagsbehandling i det nye system. Det er 

således muligt at følge de enkelte procestrin, fra en sag screenes til Ungdomskriminalitetsnæv-

net, over afgørelsen, og til et forbedringsforløb ophører. 

 

Endelig indeholder håndbogen to bilag, der kan anvendes i forbindelse med behandlingen af sa-

ger omfattet af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Det omfatter: 

 
1) Skabelon til udarbejdelse af en ungefaglig undersøgelse. 

2) Skabelon til udarbejdelse af en indstilling til Ungdomskriminalitetsnævnet. 
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2. Ungdomskriminalitetsnævnets mål-

gruppe 
 

Hvem er omfattet af reformen? 

Ungdomskriminalitetsnævnet skal behandle sager om børn og unge i alderen 10 til 17 år, der er 

i fødekæden til den hårde kerne af unge kriminelle. Hermed menes børn og unge, der er særligt 

udsatte for at havne i den hårde kerne af unge kriminelle, f.eks. fordi de har deres kriminelle debut 

meget tidligt, eller fordi de er kendetegnet ved en række risikofaktorer i forhold til at begå yderli-

gere kriminalitet. 

 

Ungdomskriminalitetsnævnet vil således skulle behandle sager om børn og unge, der er dømt 

eller mistænkt for at have begået personfarlig kriminalitet. Det vil f.eks. være vold, røverier, trusler 

eller ildspåsættelse. 

 

Nævnet vil derudover skulle behandle sager om børn og unge, der er dømt eller mistænkt for at 

have begået anden alvorlig kriminalitet, og som samtidig er kendetegnet ved en række risikofak-

torer, der gør dem særligt udsatte for at begå yderligere kriminalitet. Risikofaktorerne omfatter 

bl.a., at barnet eller den unge tidligere er mistænkt, sigtet eller dømt for kriminalitet, at forældrene 

er dømt for kriminalitet, at barnet eller den unge færdes i kriminelle miljøer, at barnet eller den 

unge har et alkohol-, stof- eller andet misbrug, at barnet eller den unge har været i kontakt med 

psykiatrien, eller at barnet eller den unge allerede modtager foranstaltninger efter lov om social 

service. 

 

For en nærmere gennemgang af risikofaktorerne og deres betydning for målgruppen henvises til 

håndbogens pkt.5. 

 

Hvad betyder det for det eksisterende sociale system? 

Reformen indebærer, at visse børn og unge, der i dag vil modtage særlig støtte efter lov om social 

service, fremover vil være omfattet af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. 

 

Børn og unge i Ungdomskriminalitetsnævnets målgruppe vil således som udgangspunkt skulle 

have deres sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet – og ikke af kommunen eller det kom-

munale børn og unge-udvalg i det sociale system som før reformen. 

 

Reformen indebærer ikke en ændring af det eksisterende system i lov om social service, men 

løfter derimod kompetencen til at træffe afgørelser i sager om børn og unge, der er dømt eller 

mistænkt for at have begået kriminalitet, over i Ungdomskriminalitetsnævnet. 
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Kommunerne vil således fortsat skulle yde særlige støtte til børn og unge – der ikke er i Ung-

domskriminalitetsnævnets målgruppe – efter lov om social service. Børn og unge, der begår kri-

minalitet, der ikke er omfattet af reformen, vil således fortsat uændret skulle tilbydes støtte efter 

lov om social service. 

 

Hvad siger loven? 

Ungdomskriminalitetsnævnets målgruppe er børn og unge i alderen 10 til 17 år, som har opholds-

tilladelse eller i øvrigt fast, lovligt ophold i Danmark. Loven finder således – modsat lov om social 

service – ikke anvendelse på børn og unge med midlertidigt ophold. Disse børn og unge vil såle-

des være opfattet af det eksisterende sociale system. 

 

Det er derudover en forudsætning for, at børn og unge i alderen 15 til 17 år er omfattet af loven, 

at de enten er: 

 

 idømt fængselsstraf for personfarlig kriminalitet, eller 

 idømt fængselsstraf for anden alvorlig kriminalitet ved overtrædelse af straffeloven, lov 

om euforiserende stoffer, våbenlovgivningen eller knivloven, og at de samtidig vurderes 

at være i særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet. 

 

Unge i alderen 15 til 17 år, der i forbindelse med en straffesag ikke idømmes en fængselsstraf, 

f.eks. fordi der gives tiltalefrafald (evt. med vilkår), eller fordi der gives en bødestraf, vil altså ikke 

være omfattet af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, og eventuel støtte vil skulle ydes 

efter lov om social service. 

 

For børn og unge i alderen 10 til 14 år er det en forudsætning, at de er: 

 

 mistænkt for personfarlig kriminalitet eller 

 mistænkt for anden alvorlig kriminalitet ved overtrædelse af straffeloven, lov om eufori-

serende stoffer, våbenlovgivningen eller knivloven, og at de samtidig vurderes at være i 

særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet. 

 

I sager der handler om vold, der er så ubetydelig, at det ville have ført til et tiltalefrafald, hvis den 

pågældende havde været over den kriminelle lavalder, skal der ikke ske henvisning til Ungdoms-

kriminalitetsnævnet. 

 

Ved anden alvorlig kriminalitet menes der kriminalitet der, hvis barnet eller den unge havde været 

over den kriminelle lavalder, ville have medført en fængselsstraf. 

 

Vurderingen af særlig risiko for at begå yderligere kriminalitet foretages i forbindelse med scree-

ningen, der er beskrevet nærmere under håndbogens pkt. 5. 
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3. Nye myndigheder 
 

Med loven oprettes der nye myndigheder, hvor en del af ansvaret for målgruppen løftes over til. 

 

Ungdomskriminalitetsnævnet 

Der oprettes et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal træffe afgørelse i sager om børn og unge i 

alderen 10 til 17 år, der er i fødekæden til den hårde kerne af unge kriminelle. 

 

Ungdomskriminalitetsnævnet er et landsdækkede nævn, der kan sættes i forskellige konstellati-

oner i samtlige landets politikredse. Nævnet kan altså sættes flere steder samtidig. I sådanne 

tilfælde vil mødet blive ledt af en af næstformændene. Det vil derfor ikke altid være nævnets 

formand, der leder mødet. 

 

Der nedsættes endvidere et koordinationsudvalg i Ungdomskriminalitetsnævnet, der bl.a. drøfter 

spørgsmål om de almindelige retningslinjer for nævnets arbejde. Koordinationsudvalget består af 

formanden, et medlem med organisatorisk tilknytning til nævnet og et medlem med organisatorisk 

tilknytning til en kommune. Koordinationsudvalget vil bl.a. kunne drøfte mulige kriterier og faktiske 

forhold, der kan indgå i nævnets afgørelser, betydningen af nye domme eller regulering på om-

rådet. Koordinationsudvalget vil ikke have beføjelse til at gribe ind i det enkelte nævns afgørelse, 

ligesom nævnet i øvrigt ikke vil kunne udsætte en sag med henblik på drøftelser i koordinations-

udvalget. Ungdomskriminalitetsnævnets medlemmer skal gøres bekendt med koordinationsud-

valgets beslutninger ved tilsendelse af referatet fra udvalgets møder. 

Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat 

Ungdomskriminalitetsnævnet vil blive betjent af et sekretariat, der bl.a. berammer sager, forbere-

der nævnsbehandlingen og generelt understøtter nævnets arbejde. Størstedelen af kommuner-

nes kontakt med Ungdomskriminalitetsnævnet vil foregå gennem nævnets sekretariat. 

 

Hvem sidder i Ungdomskriminalitetsnævnet? 

 

Ungdomskriminalitetsnævnet består af: 

 

 En formand, der er dommer 

 Et antal næstformænd, der er dommere 

 Repræsentanter fra politiet 

 Repræsentanter fra kommunerne 

 

Når Ungdomskriminalitetsnævnet behandler en sag, sættes nævnet 

med formanden eller en næstformand, en repræsentant fra politiet 

og en repræsentant fra kommunerne. Der deltager således tre 

nævnsmedlemmer i nævnsmødet. 
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Sekretariatets hovedopgave er at yde en kvalificeret juridisk og praktisk servicering af Ungdoms-

kriminalitetsnævnet. Sekretariatets opgaver retter sig således primært mod betjeningen af næv-

net. Det omfatter f.eks., at sekretariatet udarbejder udkast til nævnets afgørelser samt indhenter 

en ungefaglig undersøgelse og en indstilling fra barnets eller den unges ansvarlige kommune. 

Sekretariatet vil ikke foretage selvstændig sagsoplysning, men vil kunne rette henvendelse til den 

ansvarlige kommune med henblik på, at der indhentes yderligere oplysninger, når det er nødven-

digt. 

 

 

 

Ungekriminalforsorgen 

Der oprettes endvidere en ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med, at børn og unge, der er 

underlagt en afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet, efterlever denne afgørelse. 

 

Ungekriminalforsorgens tilsyn vil foregå sideløbende med kommunernes personrettede tilsyn 

med denne målgruppe. Kommunerne og de enkelte ungekriminalforsorgsenheder vil således 

skulle koordinere tilsynet med denne målgruppe. 

 

Et barn eller en ung, der er i forbedringsforløb fastsat af Ungdomskriminalitetsnævnet, vil endvi-

dere få tilknyttet en ungetilsynsførende fra ungekriminalforsorgen. 

 

Indholdet af tilsynet er beskrevet nærmere under håndbogens pkt. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke opgaver har Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat? 

 

Sekretariatets opgaver består primært i: 

 

 Juridisk og praktisk servicering af nævnet og koordinationsudvalget 

 Forberedelse af sager til nævnsmødet, herunder: 

o Fremsendelse af sagsmaterialet til nævnsmedlemmerne 

o Indhentelse af ungefaglig undersøgelse og indstilling fra 

kommunen 

o Indkaldelse af mødedeltagere 

o Fremsendelse af akter til parterne 

 Udarbejdelse af udkast til afgørelser og formandsafgørelser 
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4. Nye begreber 
 

Med loven indføres der en række nye begreber. En række af disse nye begreber svarer til begre-

ber i det eksisterende sociale system. 

 

Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser kan bestå af to elementer. En straksreaktion og et for-

bedringsforløb. 

 

Straksreaktion 

En straksreaktion kan bestå i at bidrage til at genoprette forrettet skade eller deltage i andre akti-

viteter med genoprettende formål, herunder at udføre samfundsnyttigt arbejde. Straksreaktioner 

skal ses som et element i den samlede forebyggende indsats over for barnet eller den unge. 

 

En straksreaktion skal som udgangspunkt fastsættes ud fra principperne om genoprettende ret. 

Formålet med reaktionen er således at gøre den skete skade god igen. Det bemærkes i den 

forbindelse, at det ikke er en forudsætning for at fastsætte en straksreaktion, at der er sammen-

hæng mellem den konkrete skade og straksreaktionen. Straksreaktionen kan således også have 

et bredere genoprettende formål end den konkrete skade. Straksreaktionen skal endvidere have 

et klart opdragende og udviklingsmæssigt sigte, herunder at barnet eller den unge forstår konse-

kvenserne af kriminelle handlinger. 

 

Det er en betingelse for, at Ungdomskriminalitetsnævnet kan pålægge en straksreaktion, at der 

foreligger oplysninger om, at barnet eller den unge har adfærdsproblemer eller udviser negativ 

adfærd af en sådan karakter, at der er risiko for, at barnets eller den unges udvikling er i fare. 

 

Betingelserne for, at Ungdomskriminalitetsnævnet kan pålægge en straksreaktion, svarer såle-

des til betingelserne for at træffe afgørelse om et børne- og ungepålæg efter lov om social service. 

 

Straksreaktionen er reguleret i § 12 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og er nærmere 

beskrevet under håndbogens pkt. 8.  

 

Forbedringsforløb 

Et forbedringsforløb er et struktureret og kontrolleret fremadrettet forløb, som skal have til formål 

at bringe barnet eller den unge tilbage i trivsel og positiv udvikling og væk fra en kriminel løbe-

bane. 

 

Ungdomskriminalitetsnævnet vil både kunne fastsætte forbedringsforløb med og uden samtykke 

fra henholdsvis barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne. 

 

Indholdet af et forbedringsforløb svarer til foranstaltninger efter lov om social service. Betingel-

serne for, at der kan fastsættes et forbedringsforløb, svarer til betingelserne for at iværksætte 

foranstaltninger efter lov om social service. 
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Forbedringsforløbet er nærmere beskrevet under håndbogens pkt. 8. Det fremgår endvidere af 

§§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, hvilke foranstaltninger der kan fast-

sættes som led i et forbedringsforløb. 

 

Ansvarlig kommune 

Der følger en række handlepligter og 

tilsynspligter efter lov om bekæmpelse 

af ungdomskriminalitet. Det omfatter 

f.eks. udarbejdelse af den ungefaglige 

undersøgelse, indstilling til nævnet, 

deltagelse på nævnsmødet, tilsyns- og 

opfølgningspligter osv. 

 

Hvilken kommune der er ansvarlig for 

disse pligter, fastlægges efter reglerne 

i lov om retssikkerhed og administra-

tion på det sociale område kapitel 3. 

Det vil således som udgangspunkt 

være opholdskommunen, der er an-

svarlig for at iagttage de forpligtelser, 

der påhviler kommunalbestyrelsen ef-

ter loven. 

 

I sager om anbringelse uden for hjem-

met vil det være den kommune, der har 

afgivet indstilling til Ungdomskriminali-

tetsnævnet, der er ansvarlig kommune 

under hele anbringelsen. 

 

Ungefaglig undersøgelse 

Kommunalbestyrelsen skal som led i forberedelsen af sager til Ungdomskriminalitetsnævnet gen-

nemføre en ungefaglig undersøgelse af barnet eller den unge. 

 

Den ungefaglige undersøgelse har til formål at afdække barnets eller den unges forhold samt at 

tjene som grundlag for Ungdomskriminalitetsnævnet afgørelse. 

 

Den ungefaglige undersøgelse svarer i det væsentligste rent indholdsmæssigt til en børnefaglig 

undersøgelse efter lov om social service. Undersøgelsen skal dog ikke afdække barnets eller den 

unges eventuelle søskendes behov for støtte. 

 

En ungefaglig undersøgelse vil endvidere kunne anvendes som grundlag ved fastsættelse af 

supplerende foranstaltninger over for et barn eller en ung, der er pålagt en straksreaktion eller er 

i et forbedringsforløb fastsat af Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

Det er fortsat en forudsætning, at undersøgelsen er opdateret, samt at de nødvendige og rele-

vante oplysninger i forhold til fastsættelsen af den konkrete indsats er indeholdt i den ungefaglige 

undersøgelse. Det vil eksempelvis kunne være oplysninger om familiens forhold. 

Figur 1: Begrebssammenhæng 
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Det samme vil være tilfældet, hvis der er behov for at iværksætte sociale foranstaltninger efter 

ophøret af et forbedringsforløb fastsat af nævnet. Har kommunen allerede udarbejdet en unge-

faglig undersøgelse, vil det således ikke altid være nødvendigt at udarbejde en børnefaglig un-

dersøgelse fra bunden før iværksættelsen af foranstaltninger efter lov om social service. Under-

søgelsen vil dog under alle omstændigheder skulle opdateres og revideres i det nødvendige om-

fang. 

 

Den ungefaglige undersøgelse skal endvidere gennemføres på 3 uger. 

 

Ungefaglige undersøgelser er nærmere beskrevet under håndbogens pkt. 7. Iværksættelsen og 

indholdet af en ungefaglig undersøgelse er reguleret i §§ 29, 30 og 31 i lov om bekæmpelse af 

ungdomskriminalitet. 

 

Ressourcepersoner 

Når Ungdomskriminalitetsnævnet behandler en sag, vil der kunne deltage ressourcepersoner for 

barnet eller den unge ved mødet i nævnet. 

 

Med ressourcepersoner sigtes der til personer i barnets eller den unges netværk, der kan spille 

en central rolle for barnets eller den unges fremadrettede trivsel. 

 

Det er ikke afgørende, om en ressourceperson er i familie med barnet eller den unge. En res-

sourceperson kendetegnes ved sit særlige forhold til barnet eller den unge og sin indsigt i barnets 

eller den unges forhold. 

 

Der kan f.eks. være tale om en fætter eller kusine, onkel eller tante, pædagog, en skolelærer, en 

fodboldtræner eller spejderleder. Det afgørende er, om den pågældende må anses for at have 

en sådan relation til barnet eller den unge, at den pågældende kan spille en væsentlig rolle i det 

fremadrettede forløb, og at den pågældende ønsker at udfylde denne rolle. 

 

Det er frivilligt om eventuelle ressourcepersoner ønsker at deltage i nævnsmødet og i forhold til 

det videre forløb. 

 

Ungetilsynsførende 

Når et barn eller en ung er i et forbedringsforløb fastsat af Ungdomskriminalitetsnævnet, vil un-

gekriminalforsorgen føre tilsyn med efterlevelsen af afgørelsen. Det generelle tilsyn varetages af 

en ungetilsynsførende, som har særlig viden om og indsigt i at arbejde med utilpassede børn og 

unge. 

 

Barnet eller den unge vil som udgangspunkt få tilknyttet én ungetilsynsførende, så der er mulig-

hed for at opbygge en relation mellem barnet eller den unge og den ungetilsynsførende. I tilfælde 

af, at barnet eller den unge flytter under tilsynsforløbet, vil barnet eller den unge få tilknyttet en 

ungetilsynsførende fra den ungekriminalforsorgsenhed, der dækker den nye bopæl, hvis det er 

en anden ungekriminalforsorgsenhed end den oprindelige. 
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Før nævnsmødet 
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5. Screening  
 

Hvorfor screenes børn og unge til Ungdomskriminalitetsnævnet? 

Når et barn eller en ung begår kriminalitet, kan det være tegn på, at barnet eller den unge har 

vanskeligheder, der kræver, at der sættes ind med særlig støtte. 

 

Screeningen har til formål at vurdere, om et barn eller en ung er i Ungdomskriminalitetsnævnets 

målgruppe, hvilket er bestemmende for, om støtten skal ydes efter lov om bekæmpelse af ung-

domskriminalitet eller lov om social service. 

 

Det er politiet, der er ansvarlig for at foretage screeningen. 

 

Screeningen vil bestå af indhentelse af en række oplysninger om barnets eller den unges forhold 

med henblik på at fastlægge, om barnet eller den unge er i nævnets målgruppe. 

 

Screeningen er politiets indledende vurdering af sagen. Hvis sagen henvises til Ungdomskrimi-

nalitetsnævnet, vil kommunen skulle foretage yderligere oplysning af sagen med henblik på at 

sikre et tilstrækkeligt afgørelsesgrundlag. Oplysningen af sagen frem mod nævnsmødet er nær-

mere beskrevet under håndbogens pkt. 7. 

 

Når et barn eller en ung begår kriminalitet, vil politiet skulle vurdere, om barnet eller den unge er 

i Ungdomskriminalitetsnævnets målgruppe. Er barnet eller den unge i Ungdomskriminalitetsnæv-

nets målgruppe, vil den pågældende skulle henvises til nævnet. Kommunerne vil som udgangs-

punkt blive bekendt med barnet eller den unge i forbindelse med eventuelle afhøringer foretaget 

af politiet eller i forbindelse med en underretning efter § 153 i lov om social service. Kommunerne 

vil fortsat kunne iværksætte støtte til barnet eller den unge efter lov om social service, indtil der 

er truffet afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet. Screeningen ændrer heller ikke på arbejdet i 

SSP, da det har et bredere sigte og målgruppe end Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

Kommunernes adgang til at fastsætte støtte efter lov om social service er beskrevet nærmere 

nedenfor. 

 

Kriterierne for politiets screening 

Screeningen af børn og unge, der begår kriminalitet, vil blive gennemført af forebyggelsesenhe-

der i de enkelte politikredse. 

 

Screeningen foretages med henblik på at vurdere, om barnet eller den unge er omfattet af lovens 

anvendelsesområde, herunder foretages der i sager om anden alvorlig kriminalitet en vurdering 

af barnets eller den unges risikofaktorer. 
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Screeningskriterierne er: 

 

 alder mellem 10 og 17 år, 

 fast, lovligt ophold og 

 kriminalitetsart. 

 

Derudover vil der som led i screeningen skulle foretages en vurdering af risikoen for, at barnet 

eller den unge begår yderligere kriminalitet. Overordnet kan risikofaktorer for at begå yderligere 

kriminalitet opdeles i individuelle, familiemæssige og miljømæssige faktorer. 

 

De individuelle faktorer omfatter f.eks., at barnet eller den unge tidligere har været mistænkt eller 

dømt for alvorlig kriminalitet, har været i kontakt med psykiatrien, har et stofmisbrug, har skiftet 

skole eller ikke er i gang med et skoleforløb eller en ungdomsuddannelse. 

 

De familiemæssige faktorer omfatter f.eks., at en af eller begge barnets eller den unges forældre 

har været i kontakt med psykiatrien eller har et alkohol-, stof- eller andet misbrug. Derudover vil 

det også omfatte, at en af barnets eller den unges forældre eller søskende tidligere er dømt for 

alvorlig kriminalitet, f.eks. i form af en ubetinget straf. 

 

De miljømæssige faktorer omfatter f.eks., at barnet eller den unge færdes i kriminelle miljøer eller 

ikke bor sammen med sine forældre, f.eks. som led i en anbringelse uden for hjemmet. 

 

Det vil ofte ikke være muligt at indhente oplysninger om samtlige risikofaktorere, og det vil heller 

ikke nødvendigvis være påkrævet, da screeningen kan foretages uden samtlige oplysninger. 

Disse oplysninger vil i stedet kunne blive tilvejebragt som led i den ungefaglige undersøgelse.  

 

Kommunens opgaver 

Politiet vil som udgangspunkt alene være i besiddelse af oplysninger om risikofaktorer, der knytter 

sig til kriminalitet. Politiet vil derfor som led i screeningen kunne indhente oplysninger fra kommu-

nerne til brug for screeningen. Kommunerne vil på den måde få mulighed for at bidrage til scree-

ningen til nævnet. 

 

Politiet vil i den forbindelse f.eks. kunne indhente oplysninger fra kommunerne om: 

 

 Der er en socialsag på barnet eller den unge. 

 Der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse. 

 Der er modtaget aktuelle underretninger om barnet eller den unge. 

 Der er truffet afgørelse om foranstaltninger efter lov om social service. 

 Barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet. 

 

Screeningen vil skulle foretages hurtigt, så barnet eller den unge hurtigt enten kan henvises til 

nævnet, såfremt der er grundlag for det, eller kan overgå til det sociale system igen. Screeningen 

vil således som udgangspunkt skulle gennemføres inden for 10 dage. Politiet vil derfor indhente 

oplysningerne i forbindelse med screening ved hjælp af en standardiseret blanket.  

 

Børn og unge i Ungdomskriminalitetsnævnets målgruppe vil i mange tilfælde allerede være kendt 

af kommunernes socialforvaltning, og de oplysninger, som politiet skal indhente til brug for scree-
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ningen, vil derfor ofte fremgå af kommunens systemer. Såfremt politiet retter henvendelse til kom-

munerne, vil de således kunne oplyse politiet om, hvorvidt kommunen er i besiddelse af oplys-

ninger af den efterspurgte karakter. I tilfælde, hvor barnet eller den unge ikke er kendt af social-

forvaltningen i forvejen, vil kommunen skulle vurdere, om de efterspurgte oplysninger kan ind-

hentes inden for den frist, politiet har fastsat. 

 

Det er politiet, der beslutter, om et barn eller en ung skal henvises til Ungdomskriminalitetsnæv-

net. Barnets eller den unges ansvarlige kommune vil derfor ikke skulle foretage en vurdering af 

risikoen for, at barnet eller den unge begår yderligere kriminalitet, men vil skulle bidrage til at sikre 

det bedste grundlag for politiets vurdering. 

 

Politiets beslutning om henvisning til Ungdomskriminalitetsnævnet vil som udgangspunkt skulle 

træffes senest 10 dage efter, at et barn eller en ung i alderen 10 til 14 år er mistænkt. For unge i 

alderen 15 til 17 år vil screeningen skulle foretages som led i sagens behandling i straffesystemet, 

hvor sagen som udgangspunkt skal oversendes til retten senest 30 dage efter sigtelsen. Beslut-

ningen om at henvise en ung i alderen 15 til 17 år træffes af retten i forbindelse med afgørelsen 

af straffesagen. 

 

 

 

Hvad hvis et barn eller en ung, der screenes, har behov for særlig støtte efter lov om social ser-

vice? 

Børn og unge i Ungdomskriminalitetsnævnets målgruppe vil ofte have komplekse eller flere ud-

fordringer, og der kan være behov for at iværksætte særlig støtte, før sagen behandles i Ung-

domskriminalitetsnævnet. 

 

Kommunalbestyrelsen vil kunne iværksætte særlig støtte eller forebyggende indsatser efter lov 

om social service, indtil Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelse i sagen. Herefter vil kom-

munalbestyrelsen alene kunne fastsætte supplerende foranstaltninger med samtykke fra foræl-

dremyndighedsindehaverne, dog ikke anbringelse uden for hjemmet, som alene kan fastsættes 

af Ungdomskriminalitetsnævnet. Kommunen vil dog fortsat kunne tilbyde forebyggende indsatser 

Hvad betyder reformen for netværkssamråd efter § 57 c i lov om social ser-

vice? 

 

Behandlingen i Ungdomskriminalitetsnævnet træder i stedet for et netværkssamråd 

for barnet eller den unge. 

 

Når politiet retter henvendelse til kommunen med henblik på at indhente oplysnin-

ger til brug for screeningen, vil kommunen således ikke skulle indkalde til et net-

værkssamråd. 

 

Viser det sig efter henvisningen, at barnet eller den unge ikke er i Ungdomskrimina-

litetsnævnets målgruppe, og nævnet derfor ikke skal behandle sagen, vil kommu-

nen skulle indkalde til et netværkssamråd senest 7 dage efter, at kommunen har 

modtaget sagen fra Ungdomskriminalitetsnævnet. 
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efter § 11, stk. 3, i lov om social service, hvis en sådan indsats vurderes at være relevant ved 

siden af et eventuelt forbedringsforløb fastsat af Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om særlig støtte efter lov om social service til et barn 

eller en ung, der er henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet, f.eks. under screeningen eller i for-

bindelse med behandlingen af straffesagen, vil opretholdelse af denne støtte efter Ungdomskri-

minalitetsnævnets afgørelse kræve, at nævnet træffer afgørelse om, at støtten skal videreføres. 

I modsat fald vil den særlige støtte efter lov om social service ophøre, når nævnet har truffet 

afgørelse. Det gælder dog ikke støtte efter § 11 i lov om social service, som kan fortsætte uagtet 

sagens behandling og afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

Snitfladen mellem særlig støtte efter lov om social service og supplerende foranstaltninger efter 

lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet kan illustreres som vist i Figur 2. 

 

Efter screening 

Forløbet for et barn eller en ung efter screening afhænger af, om barnet eller den unge er over 

den kriminelle lavalder. 

 

Unge i alderen 15 til 17 år vil, efter at screeningen er afsluttet, skulle have deres sag behandlet i 

det strafferetlige system på samme måde, som hvis den unge ikke havde været i nævnets mål-

gruppe. Sagen vil således blive overgivet til anklagemyndigheden med henblik på strafforfølgelse 

og eventuel henvisning til Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

Børn og unge i alderen 10 til 14 år vil blive henvist direkte til Ungdomskriminalitetsnævnet af 

politiet, da de er under den kriminelle lavalder og derfor ikke skal have deres sag behandlet ved 

domstolene. 

 

Figur 2: Snitflader ift. særlig støtte efter henholdsvis lov om social service og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
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6. Sager henvist til Ungdomskriminali-

tetsnævnet 
 

Børn og unge, hvis sag skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet, henvises fra enten politiet 

eller domstolene. Hvor det enkelte barn eller den enkelte unge henvises fra, afhænger af, om 

barnet eller den unge er over den kriminelle lavalder. 

 

Børn og unge i alderen 10 til 14 år vil således blive henvist til nævnet direkte fra politiet, hvorimod 

unge i alderen 15 til 17 år vil blive henvist til nævnet af domstolene. 

 

10 til 14-årige og henvisning fra politiet 

Når politiet beslutter, at et barn eller en ung i alderen 10 til 14 år skal henvises til Ungdomskrimi-

nalitetsnævnet, vil politiet sende sagen til Ungdomskriminalitetsnævnet med henblik på, at næv-

net træffer afgørelse i sagen. 

 

Det materiale, som politiet sender til nævnet, vil omfatte politiets vurdering af risikofaktorerne og 

de relevante dokumenter fra politiets sag. Der vil i den forbindelse blive taget højde for, at politiets 

sag mod et barn eller en ung under 15 år vil kunne være del af en igangværende efterforskning i 

forhold til personer over 15 år. 

 

Sagen lukkes herefter hos politiet og anklagemyndigheden, da barnet eller den unge er under 

den kriminelle lavalder og dermed ikke skal retsforfølges i straffesystemet. 

 

Kommunens opgaver i forhold til 10 til 14-årige 

Barnets eller den unges ansvarlige kommune vil have ansvaret for, at sager, der skal behandles 

i Ungdomskriminalitetsnævnet, forelægges nævnet. 

 

Når en sag om en 10 til 14-årig skal forelægges Ungdomskriminalitetsnævnet, vil barnet eller den 

unges ansvarlige kommune modtage sagen fra Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

Det er kommunens ansvar, at sagen kan forelægges for Ungdomskriminalitetsnævnet inden for 

de fastsatte frister. For børn og unge i alderen 10 til 14 år vil sagen som udgangspunkt skulle 

behandles af Ungdomskriminalitetsnævnet senest fire uger efter, at politiet har besluttet, at sagen 

skal henvises til nævnet. 

 

Når kommunen modtager en sag fra Ungdomskriminalitetsnævnet, vil kommunen blive anmodet 

om at iværksætte den ungefaglige undersøgelse, der skal indgå i sagsoplysningen til nævnet. For 

så vidt angår udarbejdelse af den ungefaglige undersøgelse henvises til håndbogens pkt. 7. 
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15 til 17-årige og henvisning fra domstolene 

Når en ung i alderen 15 til 17 år idømmes en betinget straf med vilkår om, at den unge skal 

efterkomme en eventuel afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet, vil anklagemyndigheden 

sende sagen til den unges ansvarlige kommune med henblik på, at kommunen forelægger sagen 

for Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

Anklagemyndigheden sender hurtigst muligt dommen og de relevante sagsakter til kommunen. 

Anklagemyndigheden vil samtidig orientere Ungdomskriminalitetsnævnet om, at sagen er sendt 

til kommunen med henblik på forelæggelse for nævnet. 

 

Sagen skal som udgangspunkt behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet senest 14 dage efter 

endelig dom. Det vil sige senest 14 dage efter, at ankefristen er udløbet, og hverken den dømte/til-

talte eller anklagemyndigheden har anket dommen. Ankefristen er som udgangspunkt 14 dage, 

og nævnsmødet vil derfor typisk skulle afholdes senest 4 uger efter domsafsigelsen. Ankes sagen 

af en af parterne, orienterer anklagemyndigheden kommunen herom, så sagens behandling i 

Ungdomskriminalitetsnævnet kan afvente endelig dom. Hvis den unge frifindes i ankesagen, ori-

enterer anklagemyndigheden kommunen og Ungdomskriminalitetsnævnet herom, hvorefter sa-

gen lukkes. I sådanne tilfælde vil kommunen i stedet skulle behandle sagen i det sociale system 

med henblik på at vurdere, om den unge har behov for særlig støtte. 

 

Når en ung i alderen 15 til 17 år idømmes en ubetinget straf med tillægsforanstaltning i form af 

henvisning til Ungdomskriminalitetsnævnet, vil sagen ikke skulle behandles af Ungdomskrimina-

litetsnævnet senest 14 dage efter endelig dom. I disse tilfælde vil sagen i stedet som udgangs-

punkt skulle behandles senest 14 dage før prøveløsladelses- eller løsladelsestidspunktet. 

 

 

 

Kommunens opgaver i forhold til 15 til 17-årige 

Den unges ansvarlige kommune vil have ansvaret for, at sager, der skal behandles i Ungdoms-

kriminalitetsnævnet, forelægges nævnet. 

 

Når en sag om en 15 til 17-årig skal forelægges Ungdomskriminalitetsnævnet, vil den unges an-

svarlige kommune modtage sagen fra anklagemyndigheden efter endelig dom. Når kommunen 

Hvad betyder reformen for ungesamråd? 

 

Ungdomskriminalitetsreformen ændrer ikke på funktionen af ungesamråd i de enkelte poli-

tikredse. Disse vil skulle anvendes på samme måde som før reformen. 

 

Målgruppen (der varierer fra politikreds til politikreds) er uændret, og sager om børn og 

unge i Ungdomskriminalitetsnævnets målgruppe vil således ikke nødvendigvis have været 

igennem et ungesamråd. Det er med andre ord ikke en forudsætning, at en sag har været 

behandlet i ungesamrådet, før den kan henvises til nævnet. 

 

Ungesamrådet vil således forsat behandle straffesager, før de behandles ved domstolene, 

bl.a. med henblik på at udtale sig om egnede sanktioner mv. 
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modtager en sag fra anklagemyndigheden, vil kommunen skulle sende sagsakterne og dommen 

til Ungdomskriminalitetsnævnet med henblik på, at der kan berammes et nævnsmøde. 

Det er kommunens ansvar, at sagen kan forelægges for Ungdomskriminalitetsnævnet inden for 

de fastsatte frister. For unge i alderen 15 til 17 år vil sagen som udgangspunkt skulle behandles 

af Ungdomskriminalitetsnævnet senest 14 dage efter endelig dom (betingede domme) eller se-

nest 14 dage før prøveløsladelse eller løsladelse (ubetingede domme). 

 

Kommunens pligt til at indbringe sager om unge, der afsoner en ubetinget fængselsstraf, for Ung-

domskriminalitetsnævnet, så der kan afholdes møde i nævnet senest 14 dage før prøveløsladelse 

eller løsladelse, skal ses i sammenhæng med, at kommunen skal tilbyde udslusning til unge af-

sonere efter reglerne i § 57 d, stk. 1, i lov om social service, der ligeledes så vidt muligt skal 

etableres før løsladelsen. Kommunen vil derfor allerede være bekendt med den unge og dennes 

løsladelsestidspunkt. 

 

Når kommunen modtager en sag fra anklagemyndigheden, vil kommunen af egen drift kunne 

iværksætte en ungefaglig undersøgelse, der skal indgå i sagsoplysningen til nævnet. For så vidt 

angår udarbejdelse af den ungefaglige undersøgelse henvises til håndbogens pkt. 7. 

 

Hvem indkalder til nævnsmødet? 

Når en sag er henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet, vil Ungdomskriminalitetsnævnets sekreta-

riat indkalde til nævnsmødet. 

 

Til et møde i Ungdomskriminalitetsnævnet indkaldes: 

 

 Barnet eller den unge 

 Forældremyndighedsindehaverne (hvis der er flere) 

 Eventuelle bisiddere og/eller partsrepræsentanter 

 Eventuelle ressourcepersoner 

 Den ansvarlige/indstillende kommune 

 Ungekriminalforsorgen 

 

Sekretariatet vil i samme forbindelse vejlede barnet eller den unge og forældremyndighedsinde-

haverne om muligheden for at medbringe en bisidder, en partsrepræsentant, adgangen til gratis 

advokatbistand, retten til at gøre sig bekendt med sagens akter og til at udtale sig herom. 

 

Barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne vil ligeledes blive oplyst om, at der er 

mødepligt til nævnsmødet, samt om konsekvenserne af ikke at iagttage mødepligten uden lovligt 

forfald (udeblivelsesafgørelse eller afhentning ved politiet). 

Endelig vil barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne blive oplyst om, at et even-

tuelt første møde med ungekriminalforsorgen afholdes senest syv dage efter nævnsmødet. 
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7. Udarbejdelse af en ungefaglig undersø-

gelse  
 

Hvornår udarbejdes en ungefaglig undersøgelse? 

Kommunalbestyrelsen kan iværksætte en ungefaglig undersøgelse, når politiet har henvist et 

barn eller en ung i alderen 10 til 14 år til Ungdomskriminalitetsnævnet, eller når en ung i alderen 

15 til 17 år ved dom er henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

Iværksættelse af en ungefaglig undersøgelse for børn og unge i alderen 10 til 14 år vil i praksis 

ske efter anmodning fra Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat. 

 

Iværksættelse af en ungefaglig undersøgelse for unge i alderen 15 til 17 år, der henvises fra 

domstolene, vil ske på kommunens initiativ. Kommunen vil således skulle iværksætte en unge-

faglig undersøgelse, hvis kommunen vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at Ung-

domskriminalitetsnævnet kan træffe afgørelse. Iværksættelsesgrundlaget og fristerne kan illustre-

res således: 

 

Figur 3: Iværksættelse af  ungefaglige undersøgelse 

 

 

 

Der skal ikke som led i afgørelsen om at iværksætte en ungefaglig undersøgelse foretages en 

særskilt vurdering af, om barnet eller den unge trænger til særlig støtte, da det må antages, at 

børn og unge, der i en tidlig alder begår kriminalitet og henvises til Ungdomskriminalitetsnævnet, 

trænger til særlig støtte. Kommunen kan derfor alene undlade at iværksætte en ungefaglig un-

dersøgelse, hvis sagen allerede er tilstrækkeligt oplyst, og der derfor ikke vurderes at være behov 

for yderligere oplysninger i sagen. 
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Kommunen vil f.eks. kunne lade være med at iværksætte en ungefaglig undersøgelse, hvis der 

ligger en nyligt afsluttet børnefaglig undersøgelse. 

 

Afgørelse om iværksættelsen af en ungefaglig undersøgelse træffes af kommunalbestyrelsen. 

Iværksættelse af en ungefaglig undersøgelse vil på samme måde som iværksættelse af en bør-

nefaglig undersøgelse efter lov om social service være en afgørelse, der kan påklages til Anke-

styrelsen. En klage over iværksættelse af en ungefaglig undersøgelse vil som udgangspunkt ikke 

have opsættende virkning, og undersøgelsen kan derfor gennemføres på trods af klagen, med-

mindre Ankestyrelsen konkret tillægger klagen opsættende virkning. 

 

Tidsfrister 

En ungefaglig undersøgelse vedrørende et barn 

eller en ung i alderen 10 til 14 år skal være af-

sluttet senest tre uger efter modtagelse af en an-

modning fra Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

En ungefaglig undersøgelse vedrørende en ung 

i alderen 15 til 17 år skal være afsluttet tids nok 

til, at den kan sendes til Ungdomskriminalitets-

nævnet senest en uge før nævnsmødet. 

 

Kan en ungefaglig undersøgelse ikke afsluttes 

inden for de fastsatte tidsfrister, skal kommunen 

sende en foreløbig vurdering og indstilling til 

Ungdomskriminalitetsnævnet, barnet eller den 

unge, forældremyndighedsindehaverne og de-

res eventuelle partsrepræsentanter. Den forelø-

bige vurdering skal redegøre for, hvilke oplysnin-

ger der mangler i undersøgelsen, samt hvornår 

den endelige undersøgelse forventes afsluttet. 

 

Indholdet af en ungefaglig undersøgelse 

En ungefaglig undersøgelse svarer i sit indhold i 

det væsentligste til en børnefaglig undersøgelse efter lov om social service. Der skal dog modsat 

børnefaglige undersøgelser ikke foretages en vurdering af, om der skal foretages undersøgelse 

af andre børn i familien. 

 

En ungefaglig undersøgelse har ligeledes samme formål som en børnefaglig undersøgelse efter 

§ 50 i lov om social service. Den ungefaglige undersøgelse skal således tjene som grundlag for 

Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse og sikre, at der tilvejebringes et tilstrækkeligt afgørel-

sesgrundlag. Den ungefaglige undersøgelse vil derfor også i det væsentligste skulle have samme 

omfang som en børnefaglig undersøgelse. 

 

Den ungefaglige undersøgelse skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med barnet eller 

den unge og forældremyndighedsindehaverne. Undersøgelsen skal derudover gennemføres så 

skånsomt som muligt og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger. 

 

  

Hvad hvis barnet eller den unge har 

akut behov for særlig støtte? 

 

Hvis kommunen i forbindelse med 

iværksættelsen af en ungefaglig under-

søgelse (eller på et andet tidspunkt) bli-

ver opmærksom på, at barnet eller den 

unge har akut brug for støtte, og det 

ikke kan afvente sagens behandling i 

Ungdomskriminalitetsnævnet, kan for-

manden for kommunens børn- og unge-

udvalg på samme måde som i dag 

træffe en foreløbig afgørelse om støtte 

efter § 75 i lov om social service. 

 

Kommunen vil endvidere på samme 

måde som i dag kunne iværksætte sær-

lig støtte sideløbende med en ungefag-

lig undersøgelse efter reglerne i § 52, 

stk. 2, 2. pkt., i lov om social service. 
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Den ungefaglige undersøgelse er en helhedsvurdering, der medmindre konkrete forhold tilsiger, 

at det ikke er relevant, skal omfatte oplysninger om: 

 

 barnets eller den unges udvikling og adfærd, 

 familieforhold, 

 skoleforhold, 

 sundhedsforhold, 

 fritidsforhold og venskaber og 

 andre relevante forhold. 

 

Undersøgelsen vil endvidere skulle afdække ressourcer og problemer hos barnet eller den unge, 

familien og netværket. Samtidig vil undersøgelsen, når den angår en ung, der er fyldt 15 år, skulle 

afdække de særlige forhold, der indgår ved valg af indsats for denne aldersgruppe. Det omfatter 

bl.a. den unges tilknytning til nærmiljøet, om den unge allerede har et velfungerende skole- eller 

uddannelsesforløb, som ikke bør stoppes, fremtidige forhold, der har betydning for, hvor den unge 

bør bo, fordele og ulemper ved at den unge får en mere selvstændig boligform, muligheden for 

at iværksætte eventuelt nødvendige behandlingsforløb i hjemmet, den unges egne ønsker mv. 

Med disse forhold sigtes der til de samme overvejelser, som i forbindelse med en børnefaglig 

undersøgelse efter § 50, stk. 4, i lov om social service. 

 

Der skal endvidere indhentes oplysnin-

ger fra fagfolk, der allerede har viden 

om barnets eller den unges og familiens 

forhold, og når det er nødvendigt, skal 

kommunen desuden lade barnet eller 

den unge undersøge af en læge eller en 

autoriseret psykolog. 

 

Der skal som led i undersøgelsen finde 

en samtale sted med barnet eller den 

unge. Samtalen skal bl.a. søge at af-

dække oplysninger om barnets eller den 

unges synspunkter. En sådan samtale 

vil kunne finde sted uden forældremyn-

dighedsindehavernes samtykke og tilstedeværelse, når hensynet til barnet eller den unge taler 

herfor. 

 

En sådan samtale kan kun undlades, hvis særlige grunde taler afgørende imod. Det vil f.eks. 

kunne være tilfældet, hvis samtalen vil stille barnet eller den unge i en urimelig presset situation, 

eller hvis hensynet til barnets eller den unges modenhed og sagens karakter taler imod at gen-

nemføre samtalen. Det er således det helt klare udgangspunkt, at der skal afholdes en samtale 

med barnet eller den unge, som led i den ungefaglige undersøgelse. 

 

Endelig skal barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne spørges, om de ønsker 

bestemte ressourcepersoner indkaldt til nævnsmødet. Et sådant ønske skal begrundes med hen-

blik på, at kommunen og Ungdomskriminalitetsnævnet kan vurdere behovet for og hensigtsmæs-

sigheden af, at ressourcepersonen deltager på nævnsmødet. 

 

Figur 4: Indhold af en ungefaglig undersøgelse 
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Oplysningerne om ønsket om ressourcepersoner indhentes med henblik på, at kommunen i sin 

indstilling til nævnet kan angive, hvilke ressourcepersoner der efter kommunens opfattelse bør 

deltage i nævnsmødet. Hvad angår indstillingen til nævnet, henvises der til håndbogens pkt. 8. 

 

Forholdet til børnefaglige undersøgelser efter § 50 i lov om social service 

Børn og unge i Ungdomskriminalitetsnævnets målgruppe vil ofte have komplekse eller flere behov 

og vanskeligheder. Der vil derfor i en række tilfælde allerede være iværksat eller gennemført en 

børnefaglig undersøgelse af barnet eller den unge efter § 50 i lov om social service. 

 

Indholdet af en ungefaglig undersøgelse skal i det væsentligste svare til indholdet af en børne-

faglig undersøgelse. Derfor vil oplysninger indhentet til brug for en børnefaglig undersøgelse ty-

pisk også være relevante for en ungefaglig undersøgelse efter lov om bekæmpelse af ungdoms-

kriminalitet. 

 

Når det skal vurderes, om oplysningerne i en børnefaglig undersøgelse kan anvendes i den un-

gefaglige undersøgelse, skal kommunen overveje, om oplysningerne stadig er retvisende, rele-

vante og aktuelle og dermed kan tjene som grundlag for en afgørelse i Ungdomskriminalitets-

nævnet, eller om der er behov for yderligere oplysninger. 

 

Overvejelserne kan i grove træk illustreres på følgende måde:  

 

 

Når kommunen skal overveje, om der skal iværksættes en ungefaglig undersøgelse – enten fordi 

kommunen er blevet anmodet om det eller efter en dom – bør kommunen overveje, om der alle-

rede er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse af det pågældende barn eller den pågældende 

unge. I tilfælde af at kommunen har en nyligt afsluttet børnefaglig undersøgelse, vil oplysningerne 

fra denne undersøgelse kunne udgøre den ungefaglige undersøgelse til brug for nævnets afgø-

relse. Der kan ikke fastsættes en egentlig tidsmæssig grænse for, hvornår en børnefaglig under-

søgelse er nyligt afsluttet. Det omfatter eksempelvis tilfælde, hvor kommunens oplysninger er 

Figur 5: Brug af børnefaglige undersøgelser 
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opdaterede og relevante og ville kunne danne grundlag for en afgørelse i enten kommunen eller 

børn og unge-udvalget, hvis der havde været tale om en sag, der skulle afgøres i det sociale 

system. 

 

Kommunen vil derudover i en række tilfælde have ældre børnefaglige undersøgelser for det på-

gældende barn eller den pågældende unge. I sådanne tilfælde vil kommunen skulle overveje, om 

de oplysninger, der er indeholdt i den børnefaglige undersøgelse, stadig kan anses som opdate-

rede, relevante og tilstrækkelige til at kunne træffe afgørelse. Der sigtes her til undersøgelser, 

som ikke er så nye, at kommunen uden nærmere overvejelser kan overføre oplysningerne til en 

ungefaglig undersøgelse, men hvor oplysningerne uanset dette vurderes at kunne danne et til-

strækkeligt grundlag for Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse. 

 

I tilfælde, hvor kommunen har en ældre børnefaglig undersøgelse, hvor kommunen vurderer, at 

oplysningerne ikke er tilstrækkelige til at tjene som grundlag for en afgørelse og derfor skal op-

dateres, skal det overvejes, om oplysningerne skal indhentes som et supplement til den eksiste-

rende børnefaglige undersøgelse, eller om der skal gennemføres en ungefaglig undersøgelse fra 

bunden. 

 

Bliver kommunen anmodet om at udarbejde en ungefaglig undersøgelse, eller modtager kommu-

nen en udskrift af en dom, der indebærer henvisning til Ungdomskriminalitetsnævnet, og har kom-

munen ikke en børnefaglig undersøgelse på den pågældende, vil der skulle udarbejdes en unge-

faglig undersøgelse fra bunden. Kommunen vil således skulle indhente oplysninger, der afdækker 

de seks oplysningstemaer. 

 

Skabelon til undersøgelsen 

Der er udarbejdet en skabelon, som kan anvendes til brug for en ungefaglig undersøgelse. Ska-

belonen er vedlagt som håndbogens Bilag 1 – Skabelon på ungefaglig undersøgelse. 
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8. Forberedelse af nævnsmødet  
 

Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forberedelsen af sager til Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

Det vil således være barnets eller den unges ansvarlige kommune, der iværksætter og gennem-

fører en ungefaglig undersøgelse til brug for sagens behandling i nævnet. Kommunen skal end-

videre udarbejde og forelægge en indstilling til sagens afgørelse for Ungdomskriminalitetsnæv-

net. 

 

Kommunens indstilling til nævnsmødet 

Kommunen skal til brug for Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse udarbejde en indstilling til 

sagen. Indstillingen er ikke bindende for Ungdomskriminalitetsnævnet, der således vil kunne 

træffe en anden afgørelse end det af kommunen indstillede. 

 

Ungdomskriminalitetsnævnet vil kunne fastsætte både typen og omfanget af indsatsen. Det vil 

sige, at nævnet både kan beslutte, at der eksempelvis skal tilknyttes en kontaktperson, og hvor 

mange timer kontaktpersonen bruger ugentligt på barnet eller den unge, eller at der skal tilbydes 

familiebehandling, samt omfanget af denne behandling. Det vil fortsat være den ansvarlige kom-

mune, der beslutter det konkrete tilbud, f.eks. udbydere heraf e.l. Ungdomskriminalitetsnævnet 

vil med andre ord ikke tage stilling til, hvem der er udfører af foranstaltningen. 

 

Indstillingen til Ungdomskriminalitetsnævnet skal tage udgangspunkt i den ungefaglige undersø-

gelse. Den skal indeholde en begrundet indstilling om, hvorvidt der er grundlag for at iværksætte 

en straksreaktion og/eller et forbedringsforløb, og i så fald, hvilken type af foranstaltning der bør 

fastsættes. Kommunen er ikke forpligtet til at indstille en specifik foranstaltning. Det vil sige, at 

det vil være tilstrækkeligt at beskrive karakteren af foranstaltningen, f.eks. at der er behov for 

støtte i hjemmet, uden at anføre, hvilken konkret støtte der er behov for, eller at der er behov for 

en kontaktperson, uden at der peges på omfanget heraf eller den konkrete kontaktperson. For så 

vidt angår straksreaktioner skal kommunen dog angive en specifik straksreaktion. Det er beskre-

vet nærmere nedenfor. Kommunen kan i indstillingen angive omfanget af indsatsen, men Ung-

domskriminalitetsnævnet vil ikke være bundet af denne indstilling. Uanset om kommunen indstil-

ler omfanget eller ej, vil Ungdomskriminalitetsnævnet kunne træffe afgørelse herom. 

 

Det skal fremgå af indstillingen, at der skal indkaldes en børnesagkyndig til nævnsmødet, når 

kommunen indstiller, at der for en ung i alderen 15 til 17 år skal træffes afgørelse om: 

 

 Gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på en institution, indlæg-

gelse på et sygehus eller benyttelse af et børnehus 

 Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke 

 Anbringelse på en delvis lukket døgninstitution eller afdeling 

 Anbringelse på en sikret døgninstitution 

 Anbringelse på en særligt sikret afdeling 

 Tilbageholdelse i forbindelse med en anbringelse 
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 Samvær og kontakt 

 Opretholdelse af en anbringelse 

 Ændring af anbringelsessted uden samtykke 

 

Oplysningen om, at der skal indkaldes en børnesagkyndig til nævnsmødet, bør gives til Ung-

domskriminalitetsnævnets sekretariat så tidligt som muligt med henblik på berammelse af sagen. 

Det vil sige, at hvis kommunen allerede før fremsendelsen af indstillingen bliver opmærksom på 

dette behov, bør det tilstræbes, at sekretariatet gøres opmærksom på dette. Ungdomskriminali-

tetsnævnet indkalder den børnesagkyndige til nævnsmødet. 

 

Det skal ligeledes fremgå, om barnet eller den unge allerede modtager foranstaltninger efter §§ 

52 og 71 i lov om social service, og om denne i så fald bør videreføres. Det skal således vurderes, 

om der fortsat er grundlag for foranstaltningerne – og om det vil være hensigtsmæssigt at videre-

føre disse. 

 

Indstillingen skal endvidere indeholde oplysninger om, hvordan forældremyndighedsindehaverne 

og barnet eller den unge stiller sig i forhold til foranstaltningerne, samt om der er forhold i familien 

eller dennes omgivelser, som kan bidrage til at bringe barnet eller den unge tilbage i trivsel. Her-

ved tydeliggøres det f.eks., om der er grundlag for, at den indstillede foranstaltning kan gennem-

føres med samtykke, hvis der kan opnås enighed i Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

Endelig skal indstillingen indeholde oplysninger om, hvorvidt kommunen indstiller, at der til mødet 

i Ungdomskriminalitetsnævnet indkaldes ressourcepersoner, samt barnets eller den unges og 

forældremyndighedsindehaverens holdning hertil. Kommunen skal i den forbindelse også oplyse, 

om barnet eller den unge eller forældremyndighedsindehaverne har ønsket yderligere ressource-

personer til stede, samt kommunens begrundelse for ikke at indstille disse. 

 

Hvis kommunens indstilling går på anbringelse uden for hjemmet, skal indstillingen derudover 

indeholde en beskrivelse af, at betingelserne for anbringelse er opfyldt, herunder at eventuelle 

yderligere betingelser for den indstillede anbringelse er opfyldt, f.eks. betingelserne for anbrin-

gelse på en delvis lukket døgninstitution, hvis indstillingen går på dette. 

 

En indstilling om anbringelse uden for hjemmet vil endvidere – på samme måde som en handle-

plan efter lov om social service – skulle indeholde en beskrivelse af de ressourcer hos barnet 

eller den unge, familien og netværket, som kan bidrage til at bringe barnet eller den unge tilbage 

i trivsel under en anbringelse, samt en beskrivelse af den støtte og de initiativer, som er påtænkt 

for barnet eller den unge og dennes familie under anbringelsen og i tiden derefter. Endelig skal 

barnets eller den unges holdning til den påtænkte anbringelse fremgå af indstillingen. 

 

Disse betingelser svarer til betingelserne til en indstilling til børn og unge-udvalget om anbringelse 

uden for hjemmet uden samtykke. 

 

Det bør endvidere fremgå af indstillingen til Ungdomskriminalitetsnævnet, om der er andre forhold 

i forhold til afviklingen af nævnsmødet, som nævnet bør være opmærksomme på. Det vil eksem-

pelvis omfatte oplysninger om behov for tolkebistand samt oplysninger om, at barnet eller den 

unge eller forældremyndighedsindehaverne kan udgøre en sikkerhedsrisiko, og at nævnet derfor 

bør overveje at indkalde politibistand til mødet. 

 



Ud af kriminalitet og tilbage i trivsel 

 

30/77 

Hvilke foranstaltninger kan indstilles? 

Når kommunen udarbejder en indstilling til 

Ungdomskriminalitetsnævnet, vil kommu-

nen kunne indstille foranstaltninger efter 

lov om bekæmpelse af ungdomskriminali-

tet §§ 12- 14. Det vil sige, at kommunen for 

denne målgruppe ikke indstiller foranstalt-

ninger efter lov om social service. 

 

Kommunen vil i disse sager kunne indstille 

en straksreaktion og/eller et forbedrings-

forløb. Der kan fastsættes en straksreak-

tion og et forbedringsforløb samtidigt. De 

to indsatstyper er med andre ord ikke gen-

sidigt udelukkende. 

 

Hvornår kan der fastsættes en straksreak-

tion? 

En straksreaktion kan bestå i at bidrage til 

at genoprette forrettet skade eller deltage i 

andre aktiviteter med genoprettende for-

mål, herunder udføre samfundsnyttigt ar-

bejde. Straksreaktioner skal ses som et 

element i den samlede forebyggende ind-

sats over for barnet eller den unge. 

 

Det er en betingelse for, at Ungdomskrimi-

nalitetsnævnet kan pålægge en straksre-

aktion, at der foreligger oplysninger om, at 

barnet eller den unge har adfærdsproble-

mer eller udviser negativ adfærd af en så-

dan karakter, at der er risiko for, at barnets 

eller den unges udvikling er i fare. Det vil 

f.eks. kunne være oplysninger om krimina-

litet af et vist omfang eller grovhed, ulovligt 

skolefravær eller anden forsømmelse af 

undervisningspligten, alvorlige adfærds- 

eller tilpasningsproblemer, eller at barnet eller den unge forud for sagen har nægtet at samarbejde 

med relevante myndigheder om løsning af sine problemer. 

 

Betingelserne for, at Ungdomskriminalitetsnævnet kan pålægge en straksreaktion svarer, såle-

des til betingelserne for at træffe afgørelse om et børne- og ungepålæg efter lov om social service. 

 

Idet en straksreaktion indgår i den forebyggende indsats og har til formål at støtte barnet eller den 

unge i at ændre adfærd, er der ikke tale om et arbejde for en arbejdsgiver i arbejdsmiljølovens 

forstand. 

 

Indstillingens indhold: 

 Er der grundlag for at iværksætte for-

anstaltninger? 

o Hvis ja, hvilken art bør disse 

være? 

 Modtager barnet eller den unge i for-

vejen støtte efter § 52 i lov om social 

service? 

o Hvis ja, bør denne forlæn-

ges? 

 Hvordan stiller forældrene og bar-

net/den unge sig til de indstillede for-

anstaltninger? 

 Forhold i familien eller omgivelserne, 

som kan bidrage til at bringe bar-

net/den unge tilbage i trivsel 

 Deltagelse af ressourcepersoner? 

o Barnet/den unge og foræl-

drenes holdning hertil 

o Begrundelse for ikke at ind-

stille foreslåede ressource-

personer 

 Andre relevante oplysninger, f.eks. 

tolkebistand eller sikkerhedshensyn 

 

Indstilling om anbringelse uden for hjem-

met skal derudover indeholde en beskri-

velse af: 

 At betingelserne for anbringelse er 

opfyldt, 

 de ressourcer hos barnet/den unge, 

familien og netværket, som kan bi-

drage til at bringe barnet/den unge til-

bage i trivsel under anbringelsen, 

 den støtte og de initiativer, som er på-

tænkt under anbringelsen og i tiden 

derefter, og 

 barnets/den unges holdning til den 

påtænkte anbringelse. 
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Ved fastsættelse af en straksreaktion vil der dog – uanset at der ikke er tale om arbejde for en 

arbejdsgiver – skulle tages hensyn til de gældende regler for børns og unges muligheder for at 

udføre arbejde for en arbejdsgiver, herunder i forhold til varigheden og tyngden af arbejdet. 

 

Hvad kan fastsættes som straksreaktion? 

En straksreaktion skal som udgangspunkt fastsættes ud fra principperne om genoprettende ret. 

Det vil f.eks. sige at genoprette forrettet skade eller deltage i anden aktivitet med genoprettende 

formål. Formålet med reaktionen er således at gøre den skete skade god igen. Straksreaktionen 

skal endvidere have et klart opdragende og udviklingsmæssigt sigte, herunder at barnet eller den 

unge forstår konsekvenserne af kriminelle handlinger. 

 

Straksreaktionen kan også have et bredere genoprettende formål, hvor straksreaktionen ikke er 

snævert knyttet til den kriminalitet, der har givet anledning til at henvise sagen til Ungdomskrimi-

nalitetsnævnet. I sådanne tilfælde vil en straksreaktion i stedet eksempelvis kunne bestå i at ud-

føre samfundsnyttigt arbejde. 

 

Straksreaktioner med et bredere genoprettende formål vil f.eks. være relevante i tilfælde, hvor 

barnet eller den unge (eller den forurettede) ikke ønsker at deltage i konfliktmægling, eller i situ-

ationer, hvor barnet eller den unge kategorisk nægter at have foretaget en konkret handling, f.eks. 

et hærværk. En straksreaktion om at rydde op efter det pågældende hærværk kan i et sådant 

tilfælde unødigt fjerne fokus fra straksreaktionens formål. 

 

En indstilling fra kommunen om, at der pålægges en straksreaktion, skal indeholde et forslag til 

en konkret straksreaktion. Det vil sige, at det ikke er tilstrækkeligt, at det angives, at der er grund-

lag for at fastsætte en straksreaktion. 

 

Der kan ikke opregnes en fuldstændig liste over mulige straksreaktioner, da de afhænger af, hvad 

der er egnet i den konkrete situation. 

 

 

 

 

 

Eksempler på straksreaktioner: 

 Konfliktmægling, hvis både gerningsmanden og den forurettede ønsker 

det. 

 Oprydning på skolen efter hærværk, f.eks. ved at fjerne smadret glas el-

ler male. 

 Genetablering af ødelagte områder i en park. 

 Vaske brandbiler. 

 Hjælpe til i forbindelse med en forenings frivillige arbejde, f.eks. flagop-

sætning, uddeling af brochurer e.l. 

 Reetablering af ødelagte genstande, f.eks. på en offentlig legeplads. 

 Fjerne graffiti, hvis det kan ske uden skadelige stoffer. 

 Renholdelse af offentlige parker eller pladser. 

 Reparation af en opbrudt dør eller et vindue i en spejderhytte, et boldskur 

e.l. 
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Hvornår kan der fastsættes et forbedringsforløb? 

Et forbedringsforløb er et struktureret og kontrolleret fremadrettet forløb, som skal have til formål 

at bringe barnet eller den unge tilbage i trivsel og positiv udvikling og væk fra en kriminel løbe-

bane. 

 

Forbedringsforløbets foranstaltninger svarer i vid udstrækning til foranstaltninger efter § 52 i lov 

om social service. 

 

Ungdomskriminalitetsnævnet vil både kunne fastsætte forbedringsforløb med og uden samtykke 

fra barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne. 

 

Kommunen skal derfor i forbindelse med udarbejdelsen af indstillingen til Ungdomskriminalitets-

nævnet vurdere, om betingelserne for at iværksætte den indstillede foranstaltning er opfyldt, her-

under i tilfælde af, at det skal ske uden samtykke. 

 

Forbedringsforløb med samtykke 

Betingelserne for fastsættelse af et forbedringsforløb med samtykke svarer til betingelserne for at 

fastsætte foranstaltninger efter § 52 i lov om social service. 

 

Det er således en betingelse for at fastsætte et forbedringsforløb med samtykke, at det må anses 

for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte. 

 

Forbedringsforløb uden samtykke 

Betingelserne for at fastsætte forbedringsforløb uden samtykke svarer til betingelserne for at fast-

sætte den pågældende foranstaltning uden samtykke efter §§ 56, 57 b og 58 i lov om social 

service. 

 

De nærmere betingelser for at fastsætte et forbedringsforløb uden samtykke afhænger således 

af, hvilken foranstaltning der skal fastsættes. 

 

Når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige 

behov for støtte, og formålet med foranstaltningen skønnes at kunne opnås uanset det mang-

lende samtykke, kan det uden samtykke fra forældremyndighedsindehaverne fastsættes, at bar-

net eller den unge skal: 

 

 tage ophold i ungdomsklub, uddannelsessted e.l., 

 modtage behandling af sine problemer eller 

 have udpeget en fast kontaktperson. 

 

Når barnet eller den unge har adfærdsproblemer eller udviser negativ adfærd af en sådan karak-

ter, at der er risiko for, at barnets eller den unges udvikling er i fare, og det vurderes, at et frivilligt 

samarbejde ikke er tilstrækkeligt til at afhjælpe barnets eller den unges problemer, kan det uden 

forældremyndighedsindehavernes samtykke fastsættes, at barnet eller den unge skal: 

 

 være hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt, 

 have formidlet praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver og i den forbindelse 

modtage udbetaling af godtgørelse eller 

 modtage anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og 

pædagogisk støtte. 
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Endelig kan barnet eller den unge som led i forbedringsforløbet anbringes uden for hjemmet uden 

samtykke. Betingelserne svarer til betingelserne efter § 58 i lov om social service. Der kan således 

ske: 

 

 Tvangsmæssig anbringelse trods samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år, og forældre-

myndighedsindehaverne. 

 Tvangsmæssige anbringelse med samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år, men uden 

samtykke fra forældremyndighedsindehaverne. 

 Tvangsmæssig anbringelse uden samtykke fra hverken den unge, der er fyldt 15 år, eller 

forældremyndighedsindehaverne. 

 

Hvad kan indstilles som et forbedringsforløb? 

Når kommunen indstiller til et forbedringsforløb, kan der indstilles foranstaltninger og pålæg efter 

§§ 13 og 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. 

 

Indholdet af et forbedringsforløb svarer til de eksisterende foranstaltninger efter § 52 og § 57 b, 

stk. 3, nr. 2, i lov om social service. Der vil således kunne indstilles foranstaltninger og pålæg 

svarende hertil. 

 

Forbedringsforløbet fastsættes i form af en handleplan med en varighed på op til to år. Der kan 

dog for børn og unge i alderen 10 til 14 år undtagelsesvis fastsættes et forløb af op til fire års 

varighed, hvis det vurderes, at barnet eller den unge har et så massivt behov for støtte, at et 

forløb på to år må anses for utilstrækkeligt. 

 

Hvad kan fastsættes i et forbedringsforløb? 

 

I et forbedringsforløb kan det fastsættes, at barnet eller den unge skal 
1) være hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt, 

2) tage ophold i en ungdomsklub, på et uddannelsessted el. lign., 

3) modtage praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, 

4) modtage familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, 

5) indgå i et døgnophold efter reglerne i § 55 i lov om social service, for både foræl-

dremyndighedsindehaverne, barnet eller den unge og andre medlemmer af fami-

lien i en plejefamilie, i en kommunal plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller 

på en døgninstitution, 

6) indgå i en aflastningsordning, efter reglerne i § 55 i lov om social service, i en 

plejefamilie, kommunal plejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution, 

7) have udpeget en fast kontaktperson, 

8) have formidlet praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge 

og i den forbindelse modtage udbetaling af godtgørelse, eller 

9) modtage anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk 

og pædagogisk støtte. 

 

Det kan endvidere fastsættes, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet 

efter reglerne i § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. 
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Forløbets varighed skal fastsættes ud fra en vurdering af, hvor stort et behov for opfølgning og 

opsyn barnet eller den unge vurderes at have. Det er således barnets eller den unges behov, der 

er bestemmende for et forbedringsforløbs varighed, og ikke hvilken type af kriminalitet der ligger 

til grund for henvisningen. Meget alvorlig kriminalitet vil dog i sig selv kunne tale for et længere-

varende forløb, da karakteren af kriminaliteten kan indikere, at der er behov for særlig støtte i en 

vis periode. Det vil dog altid bero på en konkret vurdering. 

 

Valg af foranstaltninger og pålæg til det enkelte barn eller den enkelte unge skal ske på baggrund 

af en konkret og individuel vurdering af behovet hos barnet eller den unge. 

 

Et forbedringsforløb skal være egnet til at understøtte barnets eller den unges vej ud af krimina-

liteten og tilbage i trivsel. Samtidig må foranstaltningerne eller pålæggene ikke være mere indgri-

bende, end formålet tilsiger. 

 

Det indstillede forbedringsforløb skal med andre ord været egnet til at opnå den ønskede ændring 

af barnets eller den unges adfærd, uden at varigheden er længere end nødvendig, eller at inten-

siteten af indsatsen ikke står i rimeligt forhold til det problem, der søges løst. 

 

Der vil således skulle foretages en vurdering svarende til vurderingen efter lov om social service. 

 

Anbringelse som led i forbedringsforløbet 

Ungdomskriminalitetsnævnet kan efter de samme betingelser som kommunen og det kommunale 

børn og unge-udvalg træffe afgørelse om anbringelse uden for hjemmet. 

 

Det vil således i forbindelse med udarbejdelsen af indstillingen til Ungdomskriminalitetsnævnet 

skulle overvejes, om der er behov for og grundlag for at anbringe barnet eller den unge uden for 

hjemmet, herunder om det vil være en egnet foranstaltning, der står rimeligt mål med formålet. 

 

Hvad hvis barnet eller den unge allerede modtager støtte efter lov om social 

service? 

 

Skal kommunen udarbejde en indstilling til Ungdomskriminalitetsnævnet, og modta-

ger barnet eller den unge allerede støtte efter § 52 i lov om social service, skal det 

vurderes, om der er grundlag for – og om det vil være hensigtsmæssigt – at videre-

føre disse. 

 

Det gælder, uanset om den tidligere afgørelse er truffet af kommunen, børn- og un-

geudvalget eller Ankestyrelsen. 

 

I bekræftende fald skal det fremgå af indstillingen, at de eksisterende foranstaltnin-

ger foreslås videreført. Ungdomskriminalitetsnævnet vil herefter tage stilling til dette i 

forbindelse med sagens afgørelse. 
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Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse om anbringelse uden for hjemmet vil ske på de samme 

betingelser som anbringelser efter lov om social service. Nævnet vil kunne træffe en sådan afgø-

relse både med og uden samtykke. 

 

Anbringelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet vil kunne ske på anbringelsessteder 

omfattet af § 66 i lov om social service. Kommunens vurdering af, om der skal indstilles til en 

anbringelse uden for hjemmet, vil derfor skulle ske på samme baggrund som anbringelser efter 

lov om social service. 

 

Overvejelser ved grovere personfarlig kriminalitet 

Ungdomskriminalitetsnævnet er i sager om grovere personfarlig kriminalitet forpligtet til at over-

veje, om der er grundlag for en anbringelse uden for hjemmet. I disse tilfælde vil kommunens 

indstilling derfor altid skulle omfatte en vurdering af spørgsmålet om anbringelse uden for hjem-

met, herunder særligt om der er grundlag for en anbringelse, om det vil være en egnet foranstalt-

ning, og om det vil stå rimeligt mål med formålet. 

 

Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat vil i forbindelse med anmodningen om iværksættelse 

af en ungefaglig undersøgelse gøre kommunen opmærksom på, at der er tale om en sag om 

grovere personfarlig kriminalitet vedrørende et barn eller en ung i alderen 10 til 14 år. 

 

Anklagemyndigheden vil på samme måde gøre kommunen opmærksom på, at der er tale om en 

sag om grovere personfarlig kriminalitet, når sagen oversendes efter dom, når sagen vedrører en 

ung i alderen 15 til 17 år. 

 

Hvad hvis kommunen ikke finder grundlag for at indstille en straksreaktion eller et forbedringsfor-

løb? 

Betingelserne for at fastsætte et forbedringsforløb svarer til de eksisterende betingelser for at 

fastsætte foranstaltninger efter lov om social service. Der kan således forekomme sager, hvor 

der ikke nødvendigvis skal fastsættes et forbedringsforløb eller en straksreaktion. 

 

Det vil f.eks. kunne gælde sager, hvor et barn eller en ung, som er i overordnet god trivsel og har 

gode sociale forhold, begår kriminalitet, der medfører henvisning til Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

I sådanne sager kan nævnsmødet og drøftelserne på mødet om betydningen og konsekvenserne 

af kriminaliteten og barnets eller den unges generelle trivsel være tilstrækkeligt til at sikre, at 

barnet eller den unge fremadrettet ændrer adfærd. 

 

Vurderer kommunen på baggrund af den ungefaglige undersøgelse, at der ikke er grundlag eller 

behov for, at der fastsættes en straksreaktion eller et forbedringsforløb, bør kommunen angive 

dette i indstillingen. 

 

Kommunen bør i sådanne tilfælde overveje, om der i stedet kan være behov for en forebyggende 

indsats efter § 11, stk. 3, i lov om social service. 

 

Skabelon for indstilling til nævnet 

Der er udarbejdet en skabelon, som kan anvendes til brug for kommunens indstilling til Ungdoms-

kriminalitetsnævnet. Skabelonen er vedlagt som håndbogens Bilag 1 – Skabelon på ungefaglig 

undersøgelse.  
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Nævnsmødet og 

afgørelsen 
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9. Fremsendelse af sagsakter til parterne 

og nævnet  
 

Hvad skal sendes til Ungdomskriminalitetsnævnet? 

Når barnets eller den unges ansvarlige kommune har udarbejdet en ungefaglig undersøgelse og 

en indstilling til sagens afgørelse, skal kommunen sende sagens akter til Ungdomskriminalitets-

nævnet. 

 

Kommunen skal sende: 

 

 Indstillingen 

 Den ungefaglige undersøgelse 

 Andre relevante sagsakter, f.eks.: 

o Protokoludskrifter fra møder i børn og unge-udvalget 

o Afgørelser fra Ankestyrelsen om barnet eller den unge 

o Handleplaner 

o Forældrehandleplaner 

o Underretninger 

o Oplysninger om PPR 

o Materiale vedr. tidligere eller nuværende opholdssteder 

o Udtalelse fra skole og et eventuelt nuværende opholdssted 

o Anmeldelsesrapport fra politiet 

o Overblik over indsatshistorik 

 Dokumentation for fremsendelse til sagens parter 

 

Andre relevante sagsakter omfatter alle de dokumenter på sagen, der indeholder oplysninger af 

betydning for sagens afgørelse. 

 

Omfanget af sagsmaterialet til en afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet vil skulle svare til en 

tilsvarende afgørelse i kommunen eller det kommunale børn og unge-udvalg. Det vil sige, at sa-

gen skal oplyses tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse på baggrund af det fremsendte 

materiale. 

 

I sager om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke indebærer det, at sagsforberedelsen 

svarer til sagsforberedelsen af en sag til børn og unge-udvalget. 

 

I mindre indgribende eller ukomplicerede sager vil sagsmaterialet som udgangspunkt ikke være 

så omfattende som en børn og unge-udvalgssag, men det skal sikres, at sagen altid er tilstræk-

keligt oplyst. 

 

Kommunen vil endvidere skulle sende dokumentation for, at sagsmaterialet er sendt til parterne, 

til Ungdomskriminalitetsnævnet. 
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Hvad skal sendes til sagens parter?  

Barnet eller den unge og forældremyndig-

hedsindehaverne skal have tilsendt det 

samme materiale, som sendes til Ung-

domskriminalitetsnævnet. Hvis barnet el-

ler den unge eller en af forældremyndig-

hedsindehaverne har en partsrepræsen-

tant, herunder en advokat, vil materialet 

skulle sendes til partsrepræsentanten i 

stedet. I sådanne tilfælde skal kommunen 

som udgangspunkt også sende en kopi til 

parten, medmindre denne har frabedt sig 

det. Sagmateriale til børn og unge under 

15 år vil skulle sendes med almindelig 

post, da børn og unge i den alder ikke 

kan modtage post i en e-boks. 

 

Sagsmaterialet vil på samme måde som til Ungdomskriminalitetsnævnet afhænge af indstillin-

gens indhold. Kommunen vil i det materiale, der sendes til barnet eller den unge og forældre-

myndighedsindehaverne, kunne undtage følsomme personoplysninger om andre, hvis disse op-

lysninger fremgår af sagsmaterialet, men ikke er væsentlige for sagens afgørelse. Endelig vil 

kommunen efter en konkret vurdering kunne lade være med at sende sagsmaterialet til et barn 

eller en ung, såfremt det konkret vurderes at være uhensigtsmæssigt, f.eks. på grund af barnets 

meget unge alder, eller fordi barnet eller den unge er psykisk syg e.l. 

 

Barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne vil have ret til partshøring over sags-

materialet. Denne partshøring gennemføres som en del af selve mødet i Ungdomskriminalitets-

nævnet, hvor parterne vil få lejlighed til at udtale sig om sagen og sagsmaterialet. Kommunen 

skal således ikke foretage en selvstændig partshøring forud for nævnsmødet. 

 

Kommunen vil dog skulle vejlede parterne om ret til gratis advokatbistand, hvis det er relevant. 

Der vil eksempelvis altid skulle tilbydes gratis advokatbistand i sager om grovere personfarlig 

kriminalitet, da Ungdomskriminalitetsnævnet i sådanne sager er forpligtet til at overveje spørgs-

målet om anbringelse. 

 

Checkliste i forbindelse med fremsendelse 

 Sagsmateriale til Ungdomskriminali-

tetsnævnet 

 Sagsmateriale til parterne 

 Dokumentation for fremsendelse til 

parterne til Ungdomskriminalitets-

nævnet 

 Sagsmateriale til eventuelle partsre-

præsentanter 

 Sagsmateriale til ungekriminalforsor-

gen 

 Eventuelle ressourcepersoner orien-

teret om nævnsmødet 

 Vejledt om ret til gratis advokatbi-

stand, hvis relevant 
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Kommunen vil ligeledes skulle sende sagsmaterialet til ungekriminalforsorgen, uanset om kom-

munen indstiller til et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, idet ungekriminalforsorgen 

skal være til stede under nævnsmødet.  

 

Endelig vil eventuelle ressourcepersoner, som kommunen har indstillet til deltagelse, skulle ori-

enteres om nævnsmødet. Ungdomskriminalitetsnævnet indkalder disse til nævnsmødet, og ind-

henter samtykke til, at ressourcepersonerne modtager oplysninger om barnets eller den unges 

og forældremyndighedsindehavernes personlige forhold på nævnsmødet. Ressourcepersoner 

skal ikke modtage sagsmaterialet. 

 

Hvornår skal materialet sendes? 

Sagsmaterialet til en sag i Ungdomskriminalitetsnævnet skal sendes til nævnet og parterne se-

nest en uge før nævnsmødet, så alle mødedeltagere har mulighed for at forberede sig forud for 

mødet. 

 

Er sagsmaterialet undtagelsesvist ikke klart en uge før nævnsmødet, skal kommunen så tidligt 

som muligt i processen orientere Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat herom med henblik 

på, at der kan ske omberammelse af mødet. 

Sager, hvor der er ret til gratis advokatbistand efter lov om bekæmpelse af ung-

domskriminalitet 

1) Gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på en institution, 

indlæggelse på et sygehus eller benyttelse af et børnehus, jf. § 32 

2) Anbringelse uden for hjemmet, jf. §§ 14-17 

3) Tilbageholdelse i forbindelse med en anbringelse, jf. § 18, stk. 1 

4) Samvær og kontakt, jf. § 18, stk. 2, eller § 32, stk. 2 

5) Opretholdelse af en anbringelse uden samtykke, jf. § 23 

6) Ændring af anbringelsessted, jf. § 24 

 

Den gratis advokatbistand stilles til rådighed af og betales af Ungdomskriminalitetsnæv-

net efter reglerne i § 46 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. 
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10. Nævnsmødet  
 

Formålet med nævnsmødet 

Formålet med sagens behandling i Ungdomskriminalitetsnævnet er at sikre, at barnet eller den 

unge får den nødvendige støtte til at komme ud af kriminalitet og tilbage i trivsel. 

 

Mødet vil tage udgangspunkt i konklusionerne i den ungefaglige undersøgelse, kommunens ind-

stilling og en dialog mellem mødedeltagerne om barnets eller den unges situation og de fremad-

rettede muligheder. 

 

På nævnsmødet vil der ud over nævnsmedlemmerne deltage en række andre personer. Det om-

fatter barnet eller den unge, forældremyndighedsindehaverne, den indstillende kommune, unge-

kriminalforsorgen samt eventuelle bisiddere, partsrepræsentanter og ressourcepersoner. 

 

Nævnsmøderne afholdes i mødelokaler hos domstolene. 

 

Hvordan forløber nævnsmødet 

Nævnsmøder indledes med, at formanden/næstformanden sikrer sig, at de nødvendige møde-

deltagere er til stede og sikrer sig deres identitet. Det vil sige, at nævnet sikrer sig, at barnet eller 

den unge samt begge forældremyndighedsindehavere er til stede, samt at det er de personer, 

som sagen vedrører. Dette vil almindeligvis ske ved kontrol af navn og fødselsdato. 

 

Formanden/næstformanden fungerer som mødeleder og skal, inden sagen behandles nærmere 

på nævnsmødet, sikre sig, at parterne forud for mødet har modtaget sagens akter. Forman-

den/næstformanden vil endvidere gøre parterne opmærksomme på deres rettigheder, samt at 

disse er iagttaget, herunder retten til at udtale sig under mødet, retten til at medbringe en bisidder 

og en partsrepræsentant samt afhængig af sagens karakter retten til gratis advokatbistand. 

 

Herefter forelægger repræsentanten fra den indstillende kommune sagen for nævnet. Forelæg-

gelsen består af en kort redegørelse for sagens baggrund, indholdet og konklusionerne i den 

ungefaglige undersøgelse samt en gennemgang af kommunens indstilling. 

 

Figur 6: Forløb af nævnsmødet 
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Forelæggelsen har til formål at sikre, at samtlige de tilstedeværende kender udgangspunktet for 

den drøftelse, der skal foregå på nævnsmødet. Formålet er således at sikre det bedst mulige 

udgangspunkt for den videre drøftelse i sagen i nævnet. 

 

Når den indstillende kommune har redegjort for sagen, vil nævnet drøfte sagen med de tilstede-

værende. Formanden/næstformanden fungerer som mødeleder under disse drøftelser. 

 

Drøftelserne skal tage udgangspunkt i en dialog om barnets eller den unges situation og de frem-

adrettede muligheder. Barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne skal som led i 

dialogen have mulighed for at redegøre for deres opfattelse af barnets eller den unges og famili-

ens situation. Derudover skal de have lejlighed til at kommentere den ungefaglige undersøgelse 

og kommunens indstilling. 

 

Dialogen har endvidere til formål – så vidt muligt – at opnå enighed om et forbedringsforløb og/el-

ler en straksreaktion. Udgangspunktet for Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse vil således 

være at opnå enighed mellem parterne og nævnet om den fremadrettede indsats. 

 

Repræsentanten fra den indstillende kommunen vil endvidere i forbindelse med drøftelsen kunne 

blive stillet uddybende spørgsmål til sagen, herunder om den ungefaglige undersøgelse og kom-

munens indstilling. 

 

Når der enten er opnået enighed om et forbedringsforløb, eller nævnet vurderer, at yderligere 

drøftelse af sagen ikke er formålstjenlig, vil nævnet indstille drøftelsen og trække sig tilbage med 

henblik på at træffe afgørelse. De øvrige mødedeltagere vil ikke kunne overvære nævnets vote-

ring.  

 

Hvis nævnet på grund af sagens karakter eller barnets eller den unges alder bistås af en børne-

sagkyndig, vil denne bistå nævnsmedlemmerne under voteringen, herunder med faglige overve-

jelser. 

 

Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelse i umiddelbar forlængelse af mødet, hvilket bety-

der, at når nævnet har voteret, meddeles afgørelsen til parterne. Formanden/næstformanden vil 

i den forbindelse redegøre mundtligt for nævnets afgørelse, og om nævnsmedlemmerne har væ-

ret enige om afgørelsen. 

 

Et nævnsmedlem kan i forbindelse med en afgørelse kræve afgørelsen tilført en kort begrundelse 

for sit standpunkt, hvis medlemmet er uenig i det samlede nævns afgørelse (dissens). Muligheden 

for at afgive dissens gælder afgørelser om: 

 

 Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke. 

 Anbringelse på en delvist lukket eller sikret døgninstitution eller afdeling. 

 Anbringelse på en særlig sikret afdeling. 

 Opretholdelse af en anbringelse uden samtykke. 

 Gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på en institution, indlæg-

gelse på et sygehus eller benyttelse af et børnehus. 

 Ændring af anbringelsessted. 

 Samvær og kontakt. 

 Tilbageholdelse i forbindelse med en anbringelse. 
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Afgørelsen vil blive gennemgået i hovedtræk, herunder indholdet af forbedringsforløbet og/eller 

straksreaktionen samt begrundelsen for valget af de konkrete foranstaltninger. Det skal endvidere 

fremgå af redegørelsen, om afgørelsen er truffet med eller uden samtykke. Endelig oplyses par-

terne om klageadgang og domstolsprøvelse. 

 

Afgørelsen vil som udgangspunkt blive udleveret på skrift til parterne på nævnsmødet. Hvis det 

ikke er muligt, sender Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat afgørelsen hurtigst muligt efter 

mødet. 

 

Den ansvarlige kommunes rolle på nævnsmødet 

Barnets eller den unges ansvarlige kommune skal deltage på nævnsmødet. Kommunens repræ-

sentant har bl.a. til opgave at forelægge sagen for nævnet. 

 

Forelæggelsen skal bestå af en kort redegørelse for sagens baggrund, indholdet og konklusionen 

i den ungefaglige undersøgelse samt kommunens indstilling, herunder de foreslåede foranstalt-

ninger. 

 

Redegørelsen skal være fyldestgørende, men bør ikke gennemgå enhver detalje i sagen, da par-

terne og nævnet har modtaget sagsmaterialet forud for mødet. Det vil således f.eks. ikke være 

nødvendigt at redegøre for betingelserne for at fastsætte en foranstaltning, men alene, at kom-

munen har vurderet, at betingelserne er opfyldt samt grundlaget herfor. På samme måde vil hele 

indholdet af den ungefaglige undersøgelse ikke skulle gennemgås, men de væsentligste oplys-

ninger skal fremhæves, og konklusionen skal beskrives. 

 

Det vil typisk omfatte oplysninger angivet under analysen og den faglige vurdering (pkt. 6 i ska-

belonen til den ungefaglige undersøgelse og pkt. 4 i skabelonen til indstillingen). 

 

I en typisk sag bør forelæggelsen ikke vare længere end 5-10 minutter, men i mere komplicerede 

sager vil der kunne være behov for en mere fyldestgørende gennemgang. 

 
Forelæggelsens formål er at sikre det bedst mulige udgangspunkt for den videre drøftelse på 

mødet. 

Repræsentanten fra den ansvarlige kommune vil endvidere være til stede under drøftelsen af 

sagen. Nævnet vil i den forbindelse kunne stille uddybende spørgsmål, herunder om den unge-

faglige undersøgelse. Repræsentanten fra kommunens rolle er således særligt at bidrage til sa-

gens oplysning. 

 

Indhentning af yderligere oplysninger 

Ungdomskriminalitetsnævnet beslutter, om en sag er tilstrækkeligt oplyst. Vurderer nævnet under 

mødet, at ikke alle relevante forhold er belyst, og kan de ikke belyses på mødet, f.eks. gennem 

opklarende spørgsmål til kommunens repræsentant eller parterne, kan nævnet udsætte sagen 

med henblik på, at der indhentes yderligere oplysninger. 

 

Udsættes en sag med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger, vil den indstillende kom-

mune skulle indhente disse oplysninger. Hvis oplysningerne ikke kan indhentes inden for syv 

dage, skal kommunen oplyse Ungdomskriminalitetsnævnet herom samt oplyse om, hvornår op-

lysningerne forventes at foreligge. 
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Når kommunen har indhentet de yderligere oplysninger, skal kommunen endvidere overveje, om 

oplysningerne giver anledning til at ændre den oprindelige indstilling til nævnet. 

 

Afvisning af sager 

Ungdomskriminalitetsnævnet kan afvise at behandle en sag, hvis nævnet finder, at barnet eller 

den unge ikke er i nævnets målgruppe. Det kan f.eks. skyldes, at barnet eller den unge ikke har 

fast, lovligt ophold i Danmark, eller den unge fylder 18 år senest en måned efter nævnsmødet. 

 

Ungdomskriminalitetsnævnet vil endvidere kunne sende en sag retur til politiet, hvis der under 

sagens behandling fremkommer nye væsentlige oplysninger om mistanken mod et barn i alderen 

10 til 14 år, der vil kunne give politiet anledning til at genvurdere sagen. Denne adgang gælder 

alene nye væsentlige oplysninger, hvilket betyder, at det skal være overvejende sandsynligt, at 

politiet ikke havde henvist sagen, hvis oplysningerne havde foreligget på henvisningstidspunktet. 
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Efter afgørelse 
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11. Fuldbyrdelse 
 

Hvem fuldbyrder Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser? 

Når Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet en afgørelse om, at et barn eller en ung skal pålæg-

ges en straksreaktion eller skal i et forbedringsforløb, vil de enkelte reaktioner og foranstaltninger 

skulle iværksættes. 

 

Det er kommunalbestyrelsen i barnets eller den unges ansvarlige kommune, der har ansvaret for 

at fuldbyrde afgørelsen. Kommunalbestyrelsens ansvar for fuldbyrdelsen svarer således til fuld-

byrdelse af afgørelser efter lov om social service. 

 

Fuldbyrdelse af afgørelser om anbringelse 

Træffer Ungdomskriminalitetsnævnet afgørelse om, at et barn eller en ung skal anbringes uden 

for hjemmet, fuldbyrdes afgørelsen herom af kommunalbestyrelsen i den kommune, der har ud-

arbejdet indstillingen til brug for sagens behandling i nævnet. 

 

Det vil således – på samme måde som det gælder for anbringelser efter lov om social service – 

være barnets eller den unges ansvarlige kommune på tidspunktet for afgørelsen, der fuldbyrder 

en afgørelse om anbringelse uden for hjemmet. 

 

Den indstillende kommune vil også være barnets eller den unges ansvarlige kommune under 

anbringelsen. 

 

Når en afgørelse om anbringelse uden for hjemmet skal fuldbyrdes, vil kommunalbestyrelsen i 

barnets eller den unges ansvarlige kommune skulle træffe afgørelse om valg af det konkrete 

anbringelsessted. Reglerne i § 68 b i lov om social service finder anvendelse i forbindelse med 

denne afgørelse. 

 

Fuldbyrdelse af tvangsmæssige afgørelser 

Træffer Ungdomskriminalitetsnævnet afgørelse om foranstaltninger uden samtykke, vil kommu-

nalbestyrelsen i barnets eller den unges ansvarlige kommune kunne fuldbyrde afgørelsen med 

de tvangsindgreb, der følger af § 64 i lov om social service. 

 

Kommunens adgang til at fuldbyrde Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser svarer således til 

adgangen til at fuldbyrde afgørelser efter lov om social service. 

 

Politiet kan fortsat yde kommunen bistand ved udøvelsen af beføjelser efter § 64 i lov om social 

service. 
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Hvad hvis en afgørelse ikke kan fuldbyrdes? 

Er det ikke muligt at fuldbyrde en afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet, f.eks. fordi barnet 

eller den unge på trods af samtykke til afgørelsen reelt ikke ønsker at gennemføre straksreaktio-

nen eller forbedringsforløbet, vil kommunalbestyrelsen kunne genindbringe sagen for Ungdoms-

kriminalitetsnævnet med henblik på fornyet afgørelse. 

Fuldbyrdelse af afgørelser uden samtykke 

 

 Kommunen har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til for-

ældremyndighedsindehavernes bolig, rum eller gemmer for at eftersøge og 

medtage et barn eller en ung med henblik på at fuldbyrde afgørelsen. 

 Kommunen kan hente og bringe barnet eller den unge til stedet, hvor en straks-

reaktion eller et forbedringsforløb uden samtykke skal gennemføres. 

 Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at kommunen mod behørig le-

gitimation og uden retskendelse har adgang til forældremyndighedsindehaver-

nes bolig og rum, når: 

o adgangen til hjemmet sker som led i en ungefaglig undersøgelse og 

må anses for nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for 

alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling, og 

o forældrene har modarbejdet, at vurderingen af barnets eller den un-

ges støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foran-

staltninger. 
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12. Tilsyn 
 

Der vil skulle være et tæt tilsyn med børn og unge, der er pålagt en straksreaktion, eller der er i 

et forbedringsforløb. Formålet med tilsynet er at sikre, at barnet eller den unge efterlever afgørel-

sen, samt at foranstaltningerne til enhver tid er egnede til at opfylde deres formål. 

 

Tilsynet skal med andre ord sikre, at barnet eller den unge bedst muligt understøttes i forløbet og 

derved kan komme ud af kriminalitet og tilbage i trivsel. 

 

Tilsynet vil således skulle omfatte efterlevelsen af afgørelsen, samt at de fastsatte foranstaltnin-

ger til stadighed er egnede til at opnå deres formål. 

 

Hvem fører tilsyn med barnet eller den unge? 

Tilsynet med barnet eller den unge føres af både ungekriminalforsorgen og den ansvarlige kom-

mune. 

 

Ungekriminalforsorgen 

Ungekriminalforsorgen fører tilsyn med efterlevelsen af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse. 

Ungekriminalforsorgen fører således tilsyn med, at barnet eller den unge efterlever de forpligtel-

ser, der følger af afgørelsen. Det omfatter bl.a., om barnet eller den unge er hjemme på det af 

nævnet fastsatte tidspunkt, opfylder krav om at deltage i undervisning, deltager i misbrugsbe-

handling eller er anbragt i overensstemmelse med nævnets afgørelse. 

 

Ungekriminalforsorgens tilsyn består således af et generelt tilsyn med efterlevelsen af afgørelsen. 

 

Senest 7 dage efter mødet i Ungdomskriminalitetsnævnet afholder ungekriminalforsorgen det 

første tilsynsmøde med barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaverne. På dette 

møde deltager der også en repræsentant fra barnets eller den unges ansvarlige kommune, som 

fortsat fører det personrettede tilsyn med barnet eller den unge. 

 

Ungekriminalforsorgen vil endvidere mindst en gang om måneden kontakte barnets eller den 

unges ansvarlige kommune med henblik på at udveksle informationer, der er nødvendige for til-

syn med barnet eller den unge.  

 

Udformningen af ungekriminalforsorgens tilsyn er nærmere beskrevet i bekendtgørelse nr. 33 af 

11. januar 2019 om ungekriminalforsorgens tilsyn med barnets eller den unges efterlevelse af 

Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse. 
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Kommunens opfølgning og personrettede tilsyn 

Kommunalbestyrelsen vil på samme måde, som gælder for foranstaltninger efter lov om social 

service, skulle føre et løbende tilsyn med børn og unge, der er pålagt en straksreaktion, eller er i 

et forbedringsforløb. 

 

Kommunen fører med andre ord også i disse sager det personrettede tilsyn med barnet eller den 

unge og gennemfører opfølgning i forhold til indsatsen. Tilsynet indebærer bl.a., at kommunen 

vurderer, om de fastsatte foranstaltninger fortsat opfylder deres formål, herunder om barnet eller 

den unge profiterer af indsatsen. 

 

Tilsynet med børn og unge, der har fået fastsat foranstaltninger af Ungdomskriminalitetsnævnet, 

følger reglerne i §§ 70 og 148 i lov om social service. Kommunens tilsyn vil således skulle gen-

nemføres på samme måde som efter lov om social service. 

 

Bliver kommunen i forbindelse med det løbende tilsyn opmærksom på, at et barn eller en ung har 

behov for en ændring af indsatsen, kan kommunen – afhængigt af, hvad der skal ændres – fast-

sætte supplerende foranstaltninger eller genindbringe sagen for Ungdomskriminalitetsnævnet. 

Kommunens adgang til at ændre indsatsen er beskrevet nærmere under håndbogens pkt. 13. 

 

Snitflader til ungekriminalforsorgens tilsyn 

Kommunens og ungekriminalforsorgens tilsyn vil foregå sideløbende, så det sikres, at barnet eller 

den unge efterlever afgørelsen, samt at de fastsatte foranstaltninger til enhver tid opfylder deres 

formål. 

 

Ungekriminalforsorgen og kommunen vil kunne have behov for at koordinere tilsynsarbejdet, og 

ungekriminalforsorgen vil under alle omstændigheder mindst en gang om måneden kontakte 

kommunen med henblik på dette. 

 

Der vil også løbende kunne udveksles oplysninger om barnets eller den unges trivsel med henblik 

på at sikre, at indsatsen opfylder sit formål. 

 

Bliver ungekriminalforsorgen opmærksom på, at der er behov for en ændret indsats, vil ungekri-

minalforsorgen kunne gøre kommunen opmærksom herpå. Ungekriminalforsorgen vil derudover 

også kunne genindbringe en sag for Ungdomskriminalitetsnævnet. Ungekriminalforsorgen vil der-

imod ikke kunne ændre foranstaltningerne. 

 

Figur 7: Snitflader i tilsynet 
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Bliver kommunen opmærksom på, at et barn eller en ung ikke profiterer af den iværksatte indsats 

eller ikke efterlever afgørelsen, f.eks. ved ikke at møde op til planlagte aktiviteter eller lignende, 

bør kommunen gøre ungekriminalforsorgen opmærksom herpå og overveje, om sagen skal gen-

indbringes for Ungdomskriminalitetsnævnet med henblik på at ændre indsatsen. 

 

 

 

Hvem fører tilsyn? 

 

Kommunens tilsyn og opfølgning over for børn og unge, der er underlagt en straksreak-

tion eller er i forbedringsforløb, følger de eksisterende regler i §§ 70 og 148 i lov om so-

cial service. Den ansvarlige kommune skal med andre ord føre det samme tilsyn og lave 

samme opfølgning over for et barn eller en ung, uanset om barnet eller den unge er un-

derlagt foranstaltninger efter lov om social service eller lov om bekæmpelse af ungdoms-

kriminalitet. 

 

Ungekriminalforsorgen fører i tillæg hertil tilsyn med: 

 Om barnet eller den unge efterlever nævnets afgørelse 

 Om de fastsatte foranstaltninger er iværksat 
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13. Ændring af indsatsen 
 

Når et barn eller en ung er underlagt en afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet, vil barnets 

eller den unges ansvarlige kommune føre det personrettede tilsyn med den pågældende. Dette 

tilsyn er nærmere beskrevet under håndbogens pkt. 12. 

 

Kommunen vil i forbindelse med tilsynet kunne blive opmærksom på, at barnet eller den unge har 

behov for yderligere støtte eller en ændret indsats. Kommunens handlemuligheder i sådanne 

tilfælde afhænger af, om der er behov for foranstaltninger i tillæg til de foranstaltninger, Ungdoms-

kriminalitetsnævnet har fastsat, eller om der er behov for en ændring af indsatsen. 

 

Iværksættelse af supplerende foranstaltninger 

Bliver kommunen opmærksom på, at et barn eller en ung, der er i et forbedringsforløb fra Ung-

domskriminalitetsnævnet, har behov for yderligere foranstaltninger, vil kommunen kunne fast-

sætte en række foranstaltninger uden at inddrage Ungdomskriminalitetsnævnet. Disse foranstalt-

ninger betegnes supplerende foranstaltninger og fastsættes efter lov om social service. Kommu-

nen vil endvidere kunne iværksætte forebyggende indsatser efter § 11, stk. 3, i lov om social 

service, hvis det vurderes at være relevant ved siden af forbedringsforløbet. 

 

Kommunen vil som supplerende foranstaltninger kunne fastsætte foranstaltninger efter § 52, stk. 

3, nr. 1-6, 8 og 9, i lov om social service. Betingelserne for at fastsætte supplerende foranstalt-

ninger er de samme som for fastsættelse af foranstaltninger i almindelighed. Det vil således fort-

sat være en betingelse, at det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller 

den unges særlige behov for støtte, og at der kan opnås samtykke fra forældremyndighedsinde-

haverne. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes fortsat vælge den eller de foranstaltninger, der 

bedst kan løse barnets eller den unges problemer. 

 

Fastsættelsen af supplerende foranstaltninger vil fortsat skulle ske på baggrund af en undersø-

gelse af barnet eller den unge – enten i form af en børnefaglig undersøgelse eller en ungefaglig 

undersøgelse. For børn og unge, hvis sag for nyligt har været behandlet i Ungdomskriminalitets-

nævnet, vil der almindeligvis foreligge en ungefaglig undersøgelse, der kan danne grundlag for 

de supplerende foranstaltninger. 

 

Kommunen vil på samme måde som i dag skulle sikre sig, at oplysningerne i den eksisterende 

undersøgelse er relevante, aktuelle og opdaterede og dermed fortsat kan danne grundlag for 

foranstaltninger efter lov om social service. 

 

Kommunen vil kunne iværksætte hjælp i form af: 

 

 Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el. lign. 

 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. 

 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. 



Ud af kriminalitet og tilbage i trivsel 

 

51/77 

 Døgnophold efter reglerne i § 55 i lov om social service for både forældremyndigheds-

indehaverne, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, i 

en kommunal plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution. 

 Aflastningsordning efter reglerne i § 55 i lov om social service i en plejefamilie, kommu-

nal plejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution. 

 Udpegning af en fast kontaktperson. 

 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den 

forbindelse modtage udbetaling af godtgørelse. 

 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk 

støtte. 

 

Kommunen vil inden for disse rammer kunne fastsætte supplerende foranstaltninger til børn og 

unge, der er i forbedringsforløb. 

 

Såfremt kommunen vurderer, at barnet eller den unge bør anbringes uden for hjemmet – uanset 

om det kan ske med samtykke – skal sagen forelægges Ungdomskriminalitetsnævnet til afgø-

relse. 

 

Ændring af indsatsen (hvornår skal Ungdomskriminalitetsnævnet inddrages?) 

Bliver kommunen opmærksom på, at et barn eller en ung, der er underlagt en afgørelse fra Ung-

domskriminalitetsnævnet, har behov for en ændret indsats, f.eks. i tilfælde hvor den eksisterende 

indsats ikke opfylder sit formål længere, vil kommunen skulle forelægge sagen for Ungdomskri-

minalitetsnævnet med henblik på genvurdering. 

 

Kommunen vil i sådanne tilfælde skulle udarbejde en indstilling om ændring af indsatsen til Ung-

domskriminalitetsnævnet. 

 

Hvorvidt der er brug for yderligere sagsoplysning, herunder en revision af den ungefaglige under-

søgelse, vil afhænge af den konkrete sag. Hvis indstillingen eksempelvis går på, at en del af 

foranstaltningerne skal ophøre, vil der skulle indgå oplysninger, der kan danne grundlag for en 

vurdering og afgørelse herom, og dermed oplysninger, der peger på, at barnets eller den unges 

forhold er ændrede, f.eks. at den pågældende er i bedre trivsel end ved Ungdomskriminalitets-

nævnets oprindelige afgørelse. Indstiller kommunen, at der er behov for en mere intensiv indsats 

og yderligere foranstaltninger, vil der skulle indhentes oplysninger, der kan danne grundlag for 

den nye indsats, hvilket efter omstændighederne kan indebære en revision af den ungefaglige 

undersøgelse. 

 

Ændret indsats over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet 

Kommunen fører det personrettede tilsyn med børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet 

som led i et forbedringsforløb. Kommunen kan som led i dette tilsyn blive opmærksom på, at der 

er behov for at ændre indsatsen for barnet eller den unge. 

 

Ændret anbringelsessted 

Bliver kommunen opmærksom på, at det under hensyn til formålet med anbringelsen er nødven-

digt at ændre anbringelsesstedet for barnet eller den unge, vil kommunen skulle søge at gennem-

føre dette. 

 

Vurderingen af, om der er behov for en ændring af anbringelsesstedet, er den samme, som kom-

munen foretager efter lov om social service. Det vil sige, at ændringen er nødvendig af hensyn til 



Ud af kriminalitet og tilbage i trivsel 

 

52/77 

formålet med anbringelsen, og at den finder anvendelse på egentlige flyttesituationer, hvor æn-

dringen af anbringelsesstedet er bestemt af det formål, der søges opnået ved anbringelsen, og 

ikke af andre udefrakommende faktorer, f.eks. ferieophold eller kortvarig indlæggelse på et syge-

hus. 

 

Kommunens handlemuligheder afhænger af, om der kan opnås samtykke til ændringen eller ej, 

og ikke af det oprindelige anbringelsesgrundlag. Reglerne svarer således til reglerne for ændring 

af anbringelsessted efter lov om social service – bortset fra, at ændringer uden samtykke skal 

forelægges Ungdomskriminalitetsnævnet i stedet for børn og unge-udvalget. 

 

Hvis der kan opnås samtykke fra den unge, der er fyldt 12 år og forældremyndighedsindehaverne, 

kan kommunen træffe afgørelse om at ændre anbringelsessted uden at forelægge sagen for 

Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

Træffer kommunen afgørelse om ændring af anbringelsessted med samtykke, skal Ungdomskri-

minalitetsnævnet orienteres herom. Orienteringen har til formål at sikre, at nævnet gøres bekendt 

med væsentlige ændringer i barnets eller den unges forhold. 

 

Ændringen skal som udgangspunkt tilrettelægges på en sådan måde, at Ungdomskriminalitets-

nævnet kan nå at reagere på orienteringen, hvis nævnet ikke er enig i afgørelsen. En afgørelse 

om ændring af anbringelsessted vil således som udgangspunkt først skulle effektueres to uger 

efter afgørelsen. 

 

Kan der ikke opnås samtykke til en ændring af anbringelsesstedet, vil sagen skulle forelægges 

Ungdomskriminalitetsnævnet med henblik på, at nævnet kan tage stilling til spørgsmålet. 

 

Kommunen skal til brug for forelæggelsen for Ungdomskriminalitetsnævnet udarbejde en indstil-

ling, som indeholder: 

 

 Barnets eller den unges holdning til ændringen. 

 En beskrivelse af, hvorfor foranstaltninger efter § 13 i lov om bekæmpelse af ungdoms-

kriminalitet under fortsat ophold på det aktuelle anbringelsessted ikke kan imødekomme 

barnets eller den unges behov. 

 En beskrivelse af det nye anbringelsessteds forventede egnethed til at imødekomme 

barnets eller den unges behov for støtte og nære og stabile voksenrelationer. 

 En udtalelse fra det aktuelle anbringelsessted. 

 Øvrige nødvendige oplysninger. 
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Barnets eller den unges holdning til ændringen skal 

afdækkes gennem en samtale med barnet eller 

den unge efter reglerne i § 48 i lov om social ser-

vice. 

 

En afgørelse om ændring af anbringelsessted truf-

fet af Ungdomskriminalitetsnævnet vil kunne effek-

tueres med det samme. 

 

Uanset om en afgørelse om ændring af anbringel-

sessted er truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet 

eller kommunen, vil afgørelse om det konkrete valg 

af anbringelsessted træffes af kommunen. 

 

Hjemgivelse 

Kompetencen til at træffe afgørelse om hjemgivelse af et barn eller en ung, der er anbragt uden 

for hjemmet af Ungdomskriminalitetsnævnet, afhænger af anbringelsesgrundlaget. 

 

Kommunen kan træffe afgørelse om hjemgivelse af et barn eller en ung, der er anbragt uden for 

hjemmet med samtykke. En sådan afgørelse kræver samtykke fra forældremyndighedsindeha-

verne og den unge, der er fyldt 15 år. 

 

Kommunen kan derudover træffe afgørelse om hjemgivelse af en ung, der er fyldt 15 år, og er 

anbragt uden forældremyndighedsindehavernes samtykke, men som selv har samtykket til an-

bringelsen. En sådan afgørelse kræver, at den unge samtykker til hjemgivelsen. 

 

Når kommunen træffer afgørelse om hjemgivelse, vil det fortsat ske efter reglerne i § 68, stk. 1-

4, i lov om social service. Det betyder bl.a., at forældremyndighedsindehaverne eller den unge, 

der er fyldt 12 år, kan klage over kommunens afgørelse om hjemgivelse efter reglerne i lov om 

social service. 

 

Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om hjemgivelse, skal Ungdomskriminalitetsnævnets 

straks orienteres om afgørelsen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere ved fastsættelsen af 

hjemgivelsesperioden tage hensyn til, at Ungdomskriminalitetsnævnet skal have mulighed for at 

gennemgå orienteringen. Det er forudsat, at der fastsættes en hjemgivelsesperiode på mindst to 

uger. 

 

Orienteringspligten og Ungdomskriminalitetsnævnets mulighed for at gennemgå afgørelsen er 

ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen efter reglerne i § 68, stk. 2, 2. pkt., i lov om social 

service kan beslutte, at der i særlige tilfælde ikke skal være en hjemgivelsesperiode. I sådanne 

tilfælde bør det dog fremgå af orienteringen til Ungdomskriminalitetsnævnet, at der ikke er fastsat 

en hjemgivelsesperiode samt begrundelsen herfor. 

 

Hvis der ikke kan opnås samtykke til en hjemgivelse, eller hvis barnet eller den unge er anbragt 

uden for hjemmet uden samtykke, vil en afgørelse om hjemgivelse skulle træffes af Ungdomskri-

minalitetsnævnet efter forelæggelse fra kommunen. 

 

  

Hvad med akutte ændringer af an-

bringelsessted? 

 

Er behovet for en flytning så akut, at 

det ikke kan afvente sagens behand-

ling i Ungdomskriminalitetsnævnet, vil 

formanden for børn- og ungeudvalget 

fortsat kunne træffe en foreløbig afgø-

relse herom efter reglerne i § 75 i lov 

om social service. 

 

Skal en sådan foreløbig afgørelse 

have gyldighed ud over en måned, vil 

den skulle forelægges Ungdomskrimi-

nalitetsnævnet. 
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Forelæggelsen skal indeholde: 

 

 En begrundet stillingtagen til, om der bør ske hjemgivelse. 

 Hjemgivelsesperiodens længde og indsatsen under og efter hjemgivelsesperioden efter 

reglerne i § 68, stk. 4, i lov om social service. 

 En udtalelse fra det aktuelle anbringelsessted. 

 

Hvem kan anmode om hjemgivelse? 

Anmodning om, at spørgsmålet om hjemgivelse forelægges Ungdomskriminalitetsnævnet, kan 

komme fra forældremyndighedsindehaverne, den unge, der er fyldt 15 år, eller på kommunalbe-

styrelsens initiativ. 

 

Hvis der ikke er sket væsentlige ændringer af forholdene, vil kommunalbestyrelsen kunne afvise 

at behandle en begæring om hjemgivelse fra forældremyndighedsindehaverne, når den vedrører 

et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet uden samtykke, og Ungdomskriminalitets-

nævnet har fastsat en længere genbehandlingsfrist. 

 

Kommunalbestyrelsen vil endvidere ikke være forpligtet til at behandle en begæring om hjemgi-

velse, mens en sag behandles i Ankestyrelsen eller ved retten. 

 

Kommunens handlemuligheder i øvrigt 

Kommunen vil endvidere – på samme måde som for resten af Ungdomskriminalitetsnævnets 

målgruppe – kunne træffe afgørelse om supplerende foranstaltninger for børn og unge, der er 

anbragt uden for hjemmet efter afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

Kommunens mulighed for at træffe afgørelse om supplerende foranstaltninger er beskrevet nær-

mere ovenfor. 

Figur 8: Afgørelse om hjemgivelse 
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14. Genoptagelse 
 

Hvem kan anmode om genoptagelse af en sag for Ungdomskriminalitetsnævnet? 

Når et barn eller en ung er i et forbedringsforløb fastsat af Ungdomskriminalitetsnævnet, vil der 

på samme måde som for børn og unge, der modtager særlig støtte efter lov om social service, 

løbende skulle tages stilling til, om den konkrete indsats fortsat er egnet til at opnå det fastsatte 

formål. Der vil således være behov for, at Ungdomskriminalitetsnævnet kan genbehandle en sag, 

der tidligere er afgjort i nævnet. 

 

Anmodning om, at en sag genoptages med henblik på, at Ungdomskriminalitetsnævnet træffer 

afgørelse om ophør eller ændring af foranstaltninger, kan fremsættes af: 

 

 Den unge, der er fyldt 12 år 

 Forældremyndighedsindehaverne 

 Den ansvarlige kommune 

 Ungekriminalforsorgen 

 

Ungdomskriminalitetsnævnet vil endvidere af egen drift kunne genoptage en sag, når nævnet 

bliver opmærksom på, at der er sket væsentlige ændringer i grundlaget for afgørelsen. 

 

Hvornår skal sagen genindbringes for eller genoptages af Ungdomskriminalitetsnævnet? 

Når Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet afgørelse i en sag, vil afgørelsen være gældende i 

den fastsatte periode. Der vil dog bl.a. kunne ske genoptagelse eller genbehandling i nævnet, 

når: 

 

 Der foreligger nye væsentlige oplysninger, der har betydning for indsatsen over for bar-

net eller den unge, f.eks. at barnet eller den unge har et ændret behov. 

 Et barn eller en ung ikke efterlever nævnets afgørelse, og indsatsen på den baggrund 

bør justeres. 

 Barnet eller den unge er mistænkt eller dømt for ny kriminalitet. 

 En afgørelse om anbringelse uden for hjemmet skal genbehandles efter de lovbestemte 

genbehandlingsfrister, jf. § 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. 

 

Forbedringsforløb har en længere varighed, og de skal til enhver tid være egnede til at opnå det 

formål, de søger at varetage. Kommunen vil som led i opfølgning eller det personrettede tilsyn 

skulle påse dette og om nødvendigt genindbringe sagen for Ungdomskriminalitetsnævnet, hvis 

der er behov for at justere indsatsen, og kommunen ikke selv kan træffe afgørelse herom, f.eks. 

fordi behovet ikke kan opnås ved at fastsætte supplerende foranstaltninger. 

 

Hvordan behandles en anmodning om genbehandling? 

Ungdomskriminalitetsnævnets fornyede behandling af en sag gennemføres som udgangspunkt 

på et mundtligt nævnsmøde. Det vil sige et møde svarende til sagens oprindelige behandling, 
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hvor der ud over parterne og nævnet, også deltager en repræsentant for den ansvarlige kommune 

og eventuelle bisiddere, partsrepræsentanter og ressourcepersoner. 

 

Ungdomskriminalitetsnævnets formand eller en næstformand kan skriftligt afgøre en anmodning 

om fornyet behandling, når der ikke er grund til at antage, at nævnet vil ændre sin afgørelse, eller 

når betingelserne for ændring eller ophør af foranstaltningerne åbenbart må anses for opfyldt. 

Der vil dog ikke kunne træffes en skriftlig afgørelse af formanden eller næstformanden i sager, 

hvor forældremyndighedsindehaverne og en ung, der er fyldt 12 år, har ret til gratis advokatbi-

stand. Sådanne afgørelser skal i stedet træffes på et mundtligt nævnsmøde. Se boks på side 39 

om, hvornår der er ret til gratis advokatbistand. 

 

Ungdomskriminalitetsnævnet kan til brug for behandling af en anmodning om fornyet behandling 

fra forældremyndighedsindehaverne eller en ung, der er fyldt 12 år, anmode om en udtalelse fra 

ungekriminalforsorgen og den ansvarlige kommune.  
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15. Ophør af forbedringsforløbet 
 

Et forbedringsforløb er et struktureret og kontrolleret fremadrettet forløb, der har til formål at bringe 

barnet eller den unge tilbage i trivsel og positiv udvikling og væk fra en kriminel løbebane. 

 

Et forbedringsforløb fastsættes i form af en handleplan med en varighed på op til 2 år eller i helt 

særlige tilfælde op til 4 år for børn og unge i alderen 10 til 14 år. 

 

Hvornår ophører forbedringsforløbet? 

 

Forbedringsforløbet ophører: 

 

 når foranstaltningerne er gennemført, 

 når Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelse om ophør, 

 når den unge fylder 18 år, eller 

 hvis den unge idømmes en ungdomssanktion. 

 

Et forbedringsforløb er gennemført, når den fastsatte varighed er forløbet, og barnet eller den 

unge ikke i mellemtiden har fået forlænget eller fastsat et ændret forbedringsforløb med en læn-

gere varighed. Når et forbedringsforløb er afsluttet før det fyldte 18. år, vil barnet eller den unge 

igen overgå til det sociale system, og vil være omfattet af lov om social service. Der henvises til 

håndbogens pkt. 16. 

 

På samme måde som for børn og unge, der modtager særlig støtte efter lov om social service, 

vil forbedringsforløbet ophøre, når den unge fylder 18 år. Der vil også for unge i Ungdomskrimi-

nalitetsnævnets målgruppe kunne være behov for yderligere støtte efter det fyldte 18. år, f.eks. i 

form af efterværn eller i nogle tilfælde videreførelse af en anbringelse. Der henvises til håndbo-

gens pkt. 16. 

 

Endelig vil et forbedringsforløb ophøre, hvis den unge idømmes en ungdomssanktion efter straf-

felovens § 74 a. 

 

En ungdomssanktion består af struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling af 2 års 

varighed, herunder f.eks. anbringelse uden for hjemmet. 

 

Hvis en ung, der er i et forbedringsforløb fastsat af Ungdomskriminalitetsnævnet, idømmes en 

ungdomssanktion for ny kriminalitet, vil forbedringsforløbet blive absorberet af ungdomssanktio-

nen. Den unge vil heller ikke blive henvist til nævnet efter ungdomssanktionens udløb, men vil i 

stedet være omfattet af lov om social service. 
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16. Overgang til det sociale system 
 

Et barn eller en ung, der henvises til Ungdomskriminalitetsnævnet, og som herefter underlægges 

et forbedringsforløb, vil i den periode, forbedringsforløbet strækker sig over, primært være omfat-

tet af lov om bekæmpelse af Ungdomskriminalitet, og lov om social service skal anvendes med 

de ændringer, der følger heraf. 

 

Barnet eller den unge vil dog, når forbedringsforløbet ophører, igen overgå fuldstændigt til det 

sociale system. Et forbedringsforløb ophører, når foranstaltningerne er gennemført, når Ung-

domskriminalitetsnævnet træffer afgørelse om ophør, når den unge fylder 18 år, eller hvis den 

unge idømmes en ungdomssanktion. 

 

Hvordan overgår et barn eller en ung til det sociale system igen? 

Kommunerne vil allerede i kraft af tilsynet med børn og unge underlagt en afgørelse fra Ung-

domskriminalitetsnævnet være bekendt med barnet eller den unge, herunder hvornår forbed-

ringsforløbet ophører. 

 

Kommunerne vil derfor også på den baggrund have kendskab til et barn eller en ung, hvis for-

bedringsforløb nærmer sig afslutningen. Kommunen bør i den forbindelse overveje, om barnet 

eller den unge fortsat har behov for støtte, når den pågældende igen omfattes af lov om social 

service. Der vil for børn og unge, der har været i et forbedringsforløb fastsat af Ungdomskrimina-

litetsnævnet være udarbejdet en ungefaglig undersøgelse, der konkret vil kunne danne grundlag 

for den børnefaglige undersøgelse, der normalt skal udarbejdes forud for iværksættelse af foran-

staltninger efter lov om social service. Det forudsætter selvfølgelig, at den ungefaglige undersø-

gelse fortsat er retvisende, relevant og tilstrækkelig – i modsat fald skal den revideres. Revisionen 

vil kunne gennemføres som et supplement til den oprindelige undersøgelse. 

 

Såfremt et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet efter afgørelse fra Ungdomskrimi-

nalitetsnævnet, fortsat vurderes at skulle være anbragt uden for hjemmet, vil kommunen skulle 

træffe fornyet afgørelse herom eller forelægge en sådan afgørelse for børn og unge-udvalget. En 

sådan afgørelse eller forelæggelse bør ske forud for afslutningen af forbedringsforløbet, så barnet 

eller den unge ikke oplever unødige brud i indsatsen ved at blive hjemgivet for kort tid efter at 

blive anbragt igen. 

 

Kommunen vil endvidere skulle forelægge en sag om videreført anbringelse uden for hjemmet for 

børn og unge-udvalget. Forelæggelsen af en sag vedrørende et barn eller en ung, der er anbragt 

uden for hjemmet i en videreført anbringelse efter afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet, 

sker efter reglerne i § 68 a i lov om social service. Betingelserne for, at børn og unge-udvalget 

kan træffe afgørelse om videreført anbringelse, er således uændrede. 
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Efterværn 

En ung, som har været anbragt uden for hjemmet indtil det fyldte 18. år som led i et forbedrings-

forløb, skal tilbydes hjælp på samme måde, som unge, der har været anbragt uden for hjemmet 

indtil deres fyldte 18. år efter lov om social service. Der er endvidere den samme adgang til at 

opretholde en anbringelse, der er fortsat frem til den unges 18. år. 

 

Der vil i den forbindelse skulle udarbejdes en handleplan efter § 140 i lov om social service for 

barnet eller den unge. 

 

Reglerne for efterværn er således ens, uanset om den unge har været anbragt efter lov om social 

service eller af Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

Udslusning 

Unge, der henvises til Ungdomskriminalitetsnævnet, vil i visse tilfælde have afsonet en fængsels-

straf, have været varetægtsfængslet eller have været anbragt i varetægtssurrogat. 

 

Kommunalbestyrelsen vil fortsat skulle tilbyde disse unge udslusning efter reglerne i § 57 d, stk. 

1, i lov om social service. Udslusning har et bredere sigte end et forbedringsforløb fastsat af 

Ungdomskriminalitetsnævnet, og det vil derfor supplere et eventuelt forbedringsforløb. Såfremt 

der allerede er fastsat foranstaltninger før kommunens pligt til at etablere udslusning, vil det efter 

omstændighederne kunne være overflødigt med et selvstændigt udslusningsforløb. I sådanne 

tilfælde vil foranstaltningerne træde i stedet for udslusningen. 

 

Et tilbud om udslusning skal fortsat så vidt muligt etableres inden løsladelsen og vil således skulle 

iværksættes, før sagen behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet, når den unge har afsonet en 

fængselsstraf. 
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17. Klageadgang 
 

Administrativ rekurs 

Ungdomskriminalitetsnævnet er et uafhængigt nævn, og nævnets afgørelser vil som udgangs-

punkt ikke kunne påklages til en anden administrativ myndighed. 

 

Når Ungdomskriminalitetsnævnet træffer en afgørelse, der før reformen ville skulle træffes af børn 

og unge-udvalget, vil afgørelsen dog kunne påklages til Ankestyrelsen. 

 

Der vil således kunne klages til Ankestyrelsen over afgørelser om: 

 

 Gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på en institution, indlæg-

gelse på et sygehus eller benyttelse af et børnehus 

 Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke 

 Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner eller afdelinger 

 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner 

 Anbringelse på særligt sikrede afdelinger 

 Tilbageholdelse i forbindelse med en anbringelse 

 Afgørelser om samvær og kontakt. 

 Opretholdelse af en anbringelse uden samtykke 

 Ændring af anbringelsessted uden samtykke 

 

En klage til Ankestyrelsen vil på samme måde som klager over en børn og unge-udvalgsafgørelse 

kunne indgives af en af forældremyndighedsindehaverne og en ung, der er fyldt 12 år. Klagefri-

sten er 4 uger, fra klageren har fået meddelt afgørelsen. 

 

Klager til Ankestyrelsen over Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser har som udgangspunkt 

ikke opsættende virkning. Det indebærer, at en klage over en afgørelse ikke er til hinder for at 

iværksætte en straksreaktion eller et forbedringsforløb. Ankestyrelsens direktør vil dog under gan-

ske særlige omstændigheder kunne bestemme, at en straksreaktion eller et forbedringsforløb 

ikke må iværksættes, før Ankestyrelsen har truffet afgørelse i sagen. Vurderingen heraf følger 

den eksisterende praksis efter § 168, stk. 3, i lov om social service. 

 

Kommunens afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet vil på samme måde 

som afgørelser efter lov om social service kunne påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 

10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Klager over kommunens af-

gørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet vil således blive behandlet i Ankesty-

relsen på samme måde som før reformen. 

 

Domstolsprøvelse 

Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser kan som andre forvaltningsafgørelser indbringes for 

domstolene. Processen for indbringelse af en sag for domstolene afhænger af, hvilken afgørelse 

der er tale om. 
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Administrativ frihedsberøvelse 

Afgørelser, der indebærer administrativt bestemt frihedsberøvelse, omfattes af en særlig adgang 

til domstolsprøvelse. 

 

Den særlige adgang til domstolsprøvelse omfatter Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser om: 

 

 Gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på en institution, indlæg-

gelse på et sygehus eller benyttelse af et børnehus 

 Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke 

 Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner eller afdelinger 

 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner 

 Anbringelse på særligt sikrede afdelinger 

 Tilbageholdelse i forbindelse med en anbringelse 

 Afgørelser om samvær og kontakt 

 Opretholdelse af en anbringelse uden samtykke 

 Ændring af anbringelsessted uden samtykke 

 

Før en sådan sag kan indbringes for domstolene, skal den først have været behandlet som en 

klagesag i Ankestyrelsen. En sag kan indbringes ved henvendelse til Ankestyrelsen inden 4 uger 

efter, at forældremyndighedsindehaverne eller en ung, der er fyldt 12 år, har fået kendskab til 

Ankestyrelsens afgørelse. 

 

Domstolsprøvelsen af disse afgørelser svarer til adgangen til domstolsprøvelse af Ankestyrelsens 

afgørelser i klager over børn og unge-udvalgets afgørelser efter lov om social service. 

 

Almindelig domstolsprøvelse 

Ud over de afgørelser, der er omfattet af den særlige adgang til domstolsprøvelse, vil Ungdoms-

kriminalitetsnævnets afgørelser kunne indbringes for domstolene i medfør af grundlovens § 63. 

 

Denne prøvelse svarer til den almindelige prøvelse af forvaltningsafgørelser. 
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Forholdet til det 

eksisterende sociale 

system 
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18. Børn og unge-udvalgets rolle i sager 

omfattet af loven 
 

Ungdomskriminalitetsnævnet overtager kompetencen til at træffe visse afgørelser, der tidligere 

blev truffet i børn og unge-udvalget. 

 

Børn og unge-udvalgene skal fortsat behandle sager på socialområdet. Derudover vil børn og 

unge-udvalget beholde kompetencen til at træffe en række afgørelser over for Ungdomskrimina-

litetsnævnets målgruppe. 

 

Børn og unge-udvalgets kompetence i forhold til Ungdomskriminalitetsnævnets målgruppe 

Børn og unge-udvalget afskæres som udgangspunkt fra at træffe afgørelse om anbringelse uden 

samtykke efter § 58 i lov om social service, når et barn eller en ung er henvist til Ungdomskrimi-

nalitetsnævnet. Det vil sige, at børn og unge-udvalgets kompetence afskæres fra det tidspunkt, 

hvor enten politiet (for de 10 til 14-årige) eller retten (for de 15 til 17-årige) beslutter at henvise et 

barn eller en ung til Ungdomskriminalitetsnævnet. Formanden for børn og unge-udvalget vil fort-

sat kunne træffe sådanne afgørelser som foreløbige afgørelser efter § 75 i lov om social service. 

Disse afgørelser er beskrevet nærmere nedenfor. 

 

Figur 9: Børn og unge-udvalgets kompetence ift. nævnets målgruppe 

Børn og unge-udvalget vil 

endvidere uændret beholde 

kompetencen til at træffe af-

gørelse om lægelig undersø-

gelse og behandling uden 

samtykke efter § 63 i lov om 

social service og om adop-

tion efter §§ 68 d-68 g i lov 

om social service. 

 

Derudover vil børn og unge-

udvalget kunne træffe afgø-

relse om tilbageholdelse un-

der en anbringelse efter § 

11, stk. 2, i lov om voksenan-

svar for anbragte børn og 

unge. Såfremt der er behov 

for en sådan afgørelse i for-

bindelse med afgørelsen 

om anbringelse, vil afgørel-

sen om tilbageholdelse 
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skulle træffes af Ungdomskriminalitetsnævnet i forbindelse med afgørelsen om selve anbringel-

sen, der behandles på nævnsmødet. 

 

Endelig vil børn og unge-udvalget fortsat kunne træffe afgørelse om samvær og kontakt efter § 

71 i lov om social service under en anbringelse eller under gennemførelse af en ungefaglig un-

dersøgelse under ophold på en institution, indlæggelse på et hospital eller ophold i et børnehus 

efter reglerne i § 71, stk. 3-5, i lov om social service. Afgørelser af denne type i forbindelse med 

afgørelsen om anbringelsen eller gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på 

en institution, indlæggelse på et hospital eller ophold i et børnehus, vil dog skulle træffes af Ung-

domskriminalitetsnævnet i tilknytning til den pågældende afgørelse om anbringelsen eller gen-

nemførelsen af den ungefaglige undersøgelse. 

 

Akutafgørelser 

Når en sag ikke kan afvente behandlingen i Ungdomskriminalitetsnævnet, vil formanden eller i 

dennes fravær næstformanden for børn og unge-udvalget på samme måde som hidtil kunne 

træffe en foreløbig afgørelse efter § 75 i lov om social service. 

 

Træffer formanden eller næstformanden for børn og unge-udvalget en foreløbig afgørelse over 

for et barn eller en ung, der er pålagt en straksreaktion, eller der er i et forbedringsforløb, vil 

afgørelsen skulle træffes efter § 75 i lov om social service. 

 

En foreløbig afgørelse truffet af formanden vil fortsat skulle godkendes af børn og unge-udvalget 

inden for 7 dage. 

 

Skal en foreløbig afgørelse have gyldighed længere end 1 måned (2 måneder for foreløbige af-

gørelser om gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på en institution, ind-

læggelse på et hospital eller ophold i et børnehus), skal sagen forelægges Ungdomskriminalitets-

nævnet til afgørelse. Det er kommunalbestyrelsen i barnets eller den unges ansvarlige kommune, 

der forelægger sagen for nævnet. 

 

Formanden eller i dennes fravær næstformanden skal endvidere orientere Ungdomskriminalitets-

nævnet om foreløbige afgørelser, der vedrører et barn eller en ung, der er pålagt en straksreak-

tion, eller der er i et forbedringsforløb. 

 

Afgørelser truffet af børn og unge-udvalget forud for nævnsmødet 

Der vil kunne forekomme sager, hvor et barns eller en ungs sag allerede har været behandlet i 

børn og unge-udvalget forud for behandlingen i Ungdomskriminalitetsnævnet, f.eks. fordi barnet 

eller den unge forud for den kriminalitet, der er grundlag for henvisningen til nævnet, har haft en 

socialsag, eller hvor der har været behov for at træffe en foreløbig afgørelse efter kriminaliteten, 

men før der er sket henvisning til Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

I sådanne tilfælde vil kompetencen til at træffe afgørelse i sagen overgå til Ungdomskriminalitets-

nævnet. 

 

Det indebærer, at såfremt den indstillende kommune vurderer, at den fastsatte indsats (der har 

været behandlet i børn og unge-udvalget) skal fastholdes, vil dette skulle indstilles til Ungdoms-

kriminalitetsnævnet. Nævnet vil således få lejlighed til at træffe afgørelse herom, hvis nævnet er 

enig i dette. 
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Det skal med andre ord fremgå af indstillingen til nævnet, at barnet eller den unge allerede mod-

tager støtte efter lov om social service fastsat af børn og unge-udvalget, samt at kommunen ind-

stiller, at disse videreføres. 

 

Der henvises i øvrigt til håndbogens pkt. 8. 
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19. Ankestyrelsens rolle i sager omfattet af 

loven 
 

På samme måde som efter lov om social service vil Ankestyrelsen have en væsentlig rolle i det 

nye system. Der ændres dog på Ankestyrelses kompetence i forhold til, hvad der gælder efter lov 

om social service. 

 

Klageinstans 

En række af de afgørelser, der træffes i Ungdomskriminalitetsnævnet, vil kunne påklages til An-

kestyrelsen. 

 

Ankestyrelsen vil således i disse sager fungere som klageinstans for Ungdomskriminalitetsnæv-

net på samme måde som på det sociale område. 

 

Ankestyrelsen vil endvidere være klageinstans for de afgørelser, som kommunalbestyrelsen træf-

fer efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. 

 

Der henvises i øvrigt til håndbogens pkt. 17. 

 

Ankestyrelsens egen drift-kompetence 

Med reformen ændres der på Ankestyrelsens kompetence til at træffe egen drift-afgørelser i sager 

om børn og unge, der er i et forbedringsforløb. 

 

Ankestyrelsen vil således: 

 

 Ikke kunne træffe afgørelse efter § 65, stk. 1 og 3, i lov om social service, når sagen 

vedrører et barn eller en ung, der er pålagt en straksreaktion, eller der er i et forbed-

ringsforløb. 

 Ikke kunne træffe foreløbige afgørelser om anbringelse uden for hjemmet efter § 52, 

stk. 3, nr. 7, jf. § 65, stk. 2, i lov om social service. 

 

Ankestyrelsen vil i sager, hvor styrelsen er afskåret fra at træffe afgørelse, i stedet kunne træffe 

afgørelse om at pålægge kommunalbestyrelsen at forelægge sagen for Ungdomskriminalitets-

nævnet. 

 

Ankestyrelsen vil derudover skulle orientere Ungdomskriminalitetsnævnet om afgørelser, der 

vedrører et barn eller en ung, der er pålagt en straksreaktion, eller der er i et forbedringsforløb. 

 

Foreløbige afgørelser efter § 75 

Når et barn eller en ung er pålagt en straksreaktion eller er i et forbedringsforløb, vil der kunne 

opstå situationer, hvor der er akut behov for en afgørelse. 
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Ankestyrelsens direktør vil derfor på samme måde som på socialområdet kunne træffe en fore-

løbig afgørelse efter § 75 i lov om social service, når afgørelsen af hensyn til barnets eller den 

unges øjeblikkelige behov ikke kan afvente, at sagen behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

Træffer Ankestyrelsens direktør en foreløbig afgørelse vedrørende et barn eller en ung, der er 

pålagt en straksreaktion, eller der er i et forbedringsforløb, vil Ungdomskriminalitetsnævnet skulle 

orientere Ankestyrelsen, hvis nævnet ikke inden for 1 måned træffer afgørelse i overensstem-

melse med den foreløbige afgørelse. 

 

Det vil være kommunalbestyrelsens ansvar at forelægge en foreløbig afgørelse fra Ankestyrel-

sens direktør for Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

Ankestyrelsens principafgørelser 

Ungdomskriminalitetsnævnet vil i sine afgørelser ikke være bundet af Ankestyrelsens principaf-

gørelser vedrørende lov om social service. 

 

Ankestyrelsen er dog klageinstans for visse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser, og An-

kestyrelsens praksis i sager efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet vil indgå i nævnets 

overvejelser, når der træffes afgørelser i lignende sager. 
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20. Yderligere materiale 
 

Der er som led i ungdomskriminalitetsreformen lavet to lovændringer og gennemført en række 

bekendtgørelser: 

 

 Lov nr. 1705 af 27. december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 

 Lov nr. 1720 af 27. december 2018 om ændring af lov om social service, lov om vok-

senansvar for anbragte børn og unge, lov om socialtilsyn og lov om røgfrie miljøer 

 Bekendtgørelse nr. 33 af 11. januar 2019 om ungekriminalforsorgens tilsyn med barnets 

eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse 

 Bekendtgørelse nr. 34 af 11. januar 2019 om ungekriminalforsorgens reaktioner ved 

overtrædelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse 

 Bekendtgørelse nr. 32 af 9. januar 2019 om forretningsorden for Ungdomskriminalitets-

nævnet 

 

Derudover kan der søges informationer på Ungdomskriminalitetsnævnets hjemmeside: 

www.ungdomskriminalitetsnaevnet.dk 

 

http://www.ungdomskriminalitetsnaevnet.dk/
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21. Bilag 1 – Skabelon på ungefaglig un-

dersøgelse 
 

Ungefaglig undersøgelse 

Kommune navn 

[Skriv navn]  

Sagsbehandler 

[Udfyld navn]  

Dato 

[Udfyld dato]  

Undersøgelsesperiode 

[Udfyld opstartsdato og slutdato]  

1. OPLYSNINGER OM BARNET/DEN UNGE OG FORÆLDRENE 

Navn 

[Skriv navn]  

Køn og alder 

[Udfyld]  

Personnummer 

[Indsæt cpr.]  

Adresse 

[udfyld]  

Kontaktoplysninger 

Tlf.: [udfyld]  E-mail: [udfyld]  

☐ Samboende forældre 

☐ Folkeregisteradresse hos moren 

☐ Folkeregisteradresse hos faren 

☐ Andet, angiv navn og relation 

Mors navn 

[Skriv navn]  

Mors personnummer 

[Indsæt cpr.]  

Mors adresse 

[Udfyld adresse]  

Kontaktoplysninger 

Tlf.: [udfyld]  E-mail: [udfyld]  

Fars navn 

[Skriv navn]  

Fars personnummer 

[Indsæt cpr.]  

Fars adresse 

[Udfyld adresse]  

Kontaktoplysninger 

Tlf.: [udfyld]  E-mail: [udfyld]  

Forældremyndighedsindehaver 

☐ Fælles  ☐ Moren  ☐ Faren  ☐ Andre, angiv ne-

denfor 

Forældremyndighedsindehavere (hvis anden end mor eller far) 

Navn 

[Skriv navn]  

Personnummer 

[Indsæt cpr.]  

Adresse 

[Udfyld adresse]  

2. GRUNDLAG FOR UNDERSØGELSEN 

☐ Anmodning fra Ungdomskriminalitets-

nævnet (§ 29) 
☐ Egen drift (§ 30) 
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Begrundelse for gennemførelse af ungefaglig undersøgelse af egen drift 

[Beskriv baggrunden for iværksættelsen af en ungefaglig undersøgelse efter § 30]  

Undersøgelsen er gennemført efter 

☐ § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskri-

minalitet 

☐ § 32 i lov om bekæmpelse af ungdomskri-

minalitet 

3. FOKUS FOR UNDERSØGELSEN 

[Konkretiser undersøgelsen fokus, så det står klart, hvad der søges afdækket i undersøgelsen]  

 [Udfyldes i punktform]  

 [Udfyldes i punktform]  

4. UNDERSØGELSESAKTIVITETER OG OPLYSNINGSGRUNDLAG 

Aktivitet/oplysning Dato/periode 

[Oplist sagsoplysningsskridt]  [Udfyld dato/periode]  

[Oplist sagsoplysningsskridt]  [Udfyld dato/periode]  

[Oplist sagsoplysningsskridt]  [Udfyld dato/periode]  

Er der afholdt samtale med barnet eller den unge? 

☐ Ja  [Udfyld dato]  

☐ Nej, angiv begrundelse nedenfor  

[Angiv begrundelse for, at der ikke er afholdt samtale med barnet eller den ung]  

[Angiv hvordan barnets eller den unges synspunkter i stedet er tilvejebragt]  

Evt. bemærkninger til undersøgelsens oplysninger 

[Udfyld med eventuelle bemærkninger fra sagsbehandleren e.l.]  

5. UNDERSØGELSENS ENKELTE DELE 

A. Barnets eller den unges udvikling og adfærd 

[Beskriv barnets eller den unges egen oplysninger]  

[Beskriv forældrenes oplysninger]  

[Beskriv øvrige parters oplysninger]  

[Udfyld sagsbehandlerens observationer]  

[Oplist ressourcer og problemer]  

[Hvad fungerer?/Hvad skal der være fokus på?]  

B. Familieforhold 

[Beskriv barnets eller den unges egen oplysninger]  

[Beskriv forældrenes oplysninger]  

[Beskriv øvrige parters oplysninger]  

[Udfyld sagsbehandlerens observationer]  
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[Oplist ressourcer og problemer]  

C. Skoleforhold 

[Beskriv barnets eller den unges egen oplysninger]  

[Beskriv forældrenes oplysninger]  

[Beskriv øvrige parters oplysninger]  

[Udfyld sagsbehandlerens observationer]  

[Oplist ressourcer og problemer]  

D. Sundhedsforhold 

[Beskriv barnets eller den unges egen oplysninger]  

[Beskriv forældrenes oplysninger]  

[Beskriv øvrige parters oplysninger]  

[Udfyld sagsbehandlerens observationer]  

[Oplist ressourcer og problemer]  

E. Fritidsforhold 

[Beskriv barnets eller den unges egen oplysninger]  

[Beskriv forældrenes oplysninger]  

[Beskriv øvrige parters oplysninger]  

[Udfyld sagsbehandlerens observationer]  

[Oplist ressourcer og problemer]  

F. Andre relevante forhold 

[Beskriv andre relevante forhold]  

[Oplist ressourcer og problemer]  

6. ANALYSE 

[Her give et overblik over barnets/den unges samlede situation]  

 

[Udfyldes med analyse af undersøgelsens enkelte dele]  

 

[Udfyldes på baggrund af oplysningerne fra pkt. 5]  

7. TIDLIGERE ELLER NUVÆRENDE FORANSTALTNINGER 

[Har der tidligere været iværksat foranstaltninger?]  

[Hvis ja, hvilke?]  

 

[Er der i øjeblikket iværksat foranstaltninger?]  

[Hvis ja, hvilke?]  

 

8. KOMMENTARER TIL UNDERSØGELSEN 
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[Forældremyndighedsindehavernes og den unge, der er fyldt 15 års, kommentarer]  

9. RESSOURCEPERSONER 

Ønsker barnet/den unge eller forældremyndighedsindehaverne ressourcepersoner til 

stedet under nævnsmødet? 

☐ Ja ☐ Nej 

Hvis ja, hvilke? 

Navn Relation 

[Udfyld navn]  [Udfyld relation]  

[Udfyld navn]  [Udfyld relation]  

[Udfyld navn]  [Udfyld relation]  
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22. Bilag 2 – Skabelon til indstilling til 

nævnet 
 

 

Indstilling til Ungdomskriminalitetsnævnet 

Kommune navn 

[Skriv navn]  

Sagsbehandler 

[Udfyld navn]  

Dato 

[Udfyld dato]  

Til brug for nævnsmødet [Udfyld dato]  

1. OPLYSNINGER OM BARNET ELLER DEN UNGE 

Navn 

[Skriv navn]  

Køn og alder 

[Udfyld]  

Personnummer 

[Indsæt cpr.]  

Adresse 

[Udfyld]  

Forældremyndighedsindehaver 

☐ Fælles  ☐ Moren  ☐ Faren  ☐ Andre 

Forældremyndighedsindehavere (hvis anden end mor eller far) 

Navn 

[Skriv navn]  

Personnummer 

[Indsæt cpr.]  

Adresse 

[Udfyld adresse]  

   

2. OPLYSNINGER OM SAGEN 

Undersøgelsesperiode for den ungefaglige undersøgelse [Udfyld dato fra/til]  

Dato for partshøring [Udfyld dato] 

Skal der indkaldes en børnesagkyndig til nævnsmødet? 

☐ Ja ☐ Nej 

Er der behov for tolkebistand? 

☐ Ja, angiv sprog nedenfor ☐ Nej 

Sprog: [Angiv sprog]  

Vedrører sagen grovere personfarlig kriminalitet? 

☐ Ja (i så fald skal pkt. 5 udfyldes) ☐ Nej 

3. RESUMÉ AF INDSTILLING 

[Beskriv kort hovedkonklusionerne i indstillingen]  

4. FAGLIG VURDERING PÅ BAGGRUND AF DEN UNGEFAGLIGE UNDERSØGELSE 
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[Begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for foranstaltninger og/eller en straksreaktion]  

 

Er der grundlag for anbringelse uden for hjemmet, og indstiller kommunen dette, udfyldes 

pkt. 5 

Er barnet/den unge allerede underlagt foranstaltninger efter lov om social service? 

☐ Ja, i så fald hvilke? ☐ Nej 

[Beskriv hvilke foranstaltninger der er iværksat]  

Indstiller kommunen, at der pålægges en straksreaktion efter § 12? 

☐ Ja, i så fald hvilken? ☐ Nej 

[Beskriv den indstillede straksreaktion]  

Indstiller kommune, at der iværksættes et forbedringsforløb efter § 13? 

☐ Ja, i så fald hvilke? ☐ Nej 

☐ Ja, videreførelse af eksisterende foranstaltninger efter lov om social service 

[Beskriv hvilke foranstaltninger, der indstilles eller foreslås videreført]  

 

[Husk, at vedrører indstillingen en 15 til 17-årige, og indstilles der: 

 gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på en institution, indlæg-

gelse på et sygehus eller benyttelse af et børnehus, eller 

 samvær og kontakt, 

skal der indkaldes en børnesagkyndig til mødet (afkrydses under pkt. 2)] 

Kan det indstillede forbedringsforløb gennemføres med samtykke? 

☐ Ja ☐ Nej 

Hvad er barnet/den unges holdning til de indstillede foranstaltninger? 

[Beskriv barnets/den unges holdning til de indstillede foranstaltninger]  

Hvad er forældremyndighedsindehavernes holdning til de indstillede foranstaltninger? 

[Beskriv forældremyndighedsindehavernes holdning til de indstillede foranstaltninger]  
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5. ANBRINGELSE UDEN FOR HJEMMET (UDFYLDES KUN, HVIS RELEVANT) 

Indstiller kommunen, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet? 

☐ Ja ☐ Nej 

[Kommunens begrundede stillingtagen til, om der er grundlag for anbringelse uden for hjemmet]  

 

[Beskriv om betingelserne efter § 14 eller § 14, jf. §§ 15-17 er opfyldt]  

 

[Ressourcer hos barnet/den unge, familien og netværket, som kan bidrage til at bringe denne 

tilbage i trivsel] 

 

[Beskriv den støtte og de initaitver, som er påtænkt under anbringelse og tiden derefter]  

 

[Husk, at vedrører indstillingen en 15 til 17-årige, og indstilles der: 

 anbringelse uden for hjemmet uden samtykke, 

 anbringelse på en delvis lukket døgninstitution eller afdeling, 

 anbringelse på en sikret døgninstitution, 

 anbringelse på en særligt sikret afdeling, 

 tilbageholdelse i forbindelse med en anbringelse, 

 opretholdelse af en anbringelse, eller 

 ændring af anbringelsessted uden samtykke, 

skal der indkaldes en børnesagkyndig til mødet (afkrydses under pkt. 2)] 

Kan anbringelsen ske med samtykke? 

☐ Ja ☐ Alene samtykke fra den unge, der er fyldt 

15 år 

☐ Nej ☐ Ja, men bør ske efter § 14, stk. 3 

Hvad er barnets/den unges holdning til den påtænkte anbringelse? 

[Beskriv barnet/den unges holdning til den påtænkte anbringelse]  

6. FORMÅLET MED INDSATSEN 

[Beskriv formålet med de indstillede foranstaltninger og reaktioner under pkt. 4 og 5]  

 

 [Oplistning af de indstillede mål for forbedringsforløbet]  

7. RESSOURCEPERSONER 

Indstiller kommunen, at der skal deltage ressourcepersoner nævnt under pkt. 8 i den 

ungefaglige undersøgelse? 

☐ Ja ☐ Nej 

Hvis ja, hvilke? 

Navn Relation 

[Udfyld navn]  [Udfyld relation]  

[Udfyld navn]  [Udfyld relation]  

[Udfyld navn]  [Udfyld relation]  

Hvis nej, angiv begrundelse 
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Navn Begrundelse 

[Udfyld navn]  [Angiv begrundelse]  

[Udfyld navn]  [Angiv begrundelse]  

[Udfyld navn]  [Angiv begrundelse]  

8. KOMMENTARER TIL INDSTILLINGEN 

[Angiv barnets/den unges og forældrenes kommentarer til indstillingen]  

9. ØVRIGE FORHOLD 

[Angiv øvrige relevante forhold, f.eks.:]  

 

 [om der af sikkerhedsmæssige årsager er behov for politiets bistand  

 [om visse af parterne ikke kan være i samme rum uden konflikter e.l.]  
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