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Ungdomskriminalitetsnævnet
- processen fra screening til nævnsmøde

SYDSJÆLLANDS- OG LOLLAND-FALSTERS POLITI

SSP introkursus

Den 9. februar 2021
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Fem overordnede fokusområder:

1. Fødekæden til den hårde kerne skal stoppes

2. Børn og unge i risikozone og deres forældre skal opleve en tidlig konsekvens

3. Ensrettet indsats for anbragte kriminalitetstruede unge

4. En effektiv forebyggende indsats for alle børn og unge

5. Effektiv implementering og opfølgning 

Udmønter sig i 24 konkrete initiativer

Den politiske aftale
Alle handlinger har konsekvenser
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1. Fødekæden til den hårde kerne skal stoppes

- Der oprettes et ungdomskriminalitetsnævn

- Det fastsættes skarpe frister for Ungdomskriminalitetsnævnets og retssystemets 

behandling af sagerne

- Der oprettes en ungekriminalforsorg

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
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For at et barn eller en ung kan henvises til UKN er der tre 

kriterier der skal være opfyldt:

• Alderskriterie

• Opholdskriterie 

• Kriminalitetskriterie

...og så er der faktisk også et fjerde kriterie! 

Kriterier for henvisning til UKN
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Hvordan foregår screeningen?

Personfarlig kriminalitet
Undtaget ubetydelig vold - ”skolegårdsvold” 

Anden alvorlig kriminalitet
Oplysninger fra kommunen
Vurdering af risikofaktorer og risiko for recidiv

Det fjerde kriterie!

Der sker U15/sigtelse af et barn eller en ung ud fra én 

eller flere af de gerningskoder UKN-sager er omfattet af
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• Der er screenet godt 500 børn og unge til UKN.

• Heraf er der henvist 43 sager vedr. de 10-14-årige og 162 sager vedr. de 15-17-årige.  

• I 106 af de 162 henviste sager vedrørende de 15-17-årige har Anklagemyndigheden 

nedlagt påstand om UKN.

• Henvisningerne for de 10-14-årige er på niveau med 2019, hvor der for de 15-17-årige 

er sket en stigning. 

• I begge aldersgrupper er der børn og unge, der henvist mere end én gang.

• Langt størstedelen af alle børn og unge er henvist til UKN på baggrund af personfarlig 

kriminalitet – primært vold jf. straffelovens §244.

• Der er som i 2019 henvist flere drenge end piger.

• Ganske få børn mellem 10 og 12 år er screenet og henvist til UKN. 

• Der ses et mønster i forhold til, at de samme børn og unge er henholdsvis 

gerningspersoner, forurettede og vidner i forskellige UKN sager.

I UKN-sekretariatets ”Årsberetning 2019” beskrives de nationale erfaringer med selve 

nævnsmøderne nærmere; https://www.ungdomskriminalitetsnaevnet.dk/wp-

content/uploads/2020/09/aarsberetning-2019.pdf

Tal og tendenser 2020
- Sydsjælland og Lolland-Falsters politi

https://www.ungdomskriminalitetsnaevnet.dk/wp-content/uploads/2020/09/aarsberetning-2019.pdf
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Proces vedr. henvisning til UKN – 15 til 17 år

Tiltalefrafald

Påtaleopgivelse

Ungdomssanktion

Foranstaltningsdom

Bøde
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Bilag 1: Sagsgangen for de 10-14-årige

Personfarlig eller 

anden alvorlig 

kriminalitet finder sted.

Politiet efterforsker 

sagen og vurderer, at 

der er mistanke.

Politiet screener 

Ved mistanke om alvorlig 

kriminalitet vurderer politiet, 

om der også er særlige 

risikofaktorer, der gør barnet 

særligt udsat for at begå 

yderligere kriminalitet.

Ved mistanke om 

personfarlig kriminalitet  

visiterer politiet barnet til 

at få sin sag behandlet i 

UKN.

UKN sekretariatet modtager 

sagen fra politiet og indhenter 

ungefaglig undersøgelse og 

oplæg til reaktion (straksreaktion

og/eller forbedringsforløb) fra 

kommunen og planlægger 

sagens behandling i nævnet.

Kommunen udarbejder 

ungefaglig undersøgelse 

og oplæg til reaktion og 

sender sagen til UKN 

sekretariatet  indenfor 3 

uger.

Kommune

Kommunen indhenter evt. 

supplerende oplysninger 

.

UKN sekretariatet 

kvalitetssikrer 

sagsoplægget og 

indgår evt. i dialog 

med kommunen om 

oplysningen af sagen.

Kommune

UKN sekretariatet 

sender endeligt 

sagsoplæg til UKN en 

uge før nævnsmødet.

UKN afholder møde og 

træffer afgørelse i sagen 

- som udgangspunkt 

senest 4 uger efter 

politiets henvisning af 

sagen til nævnet.

Kommune

Kommune

UKN sekretariatet 

skriver nævnets 

afgørelse og meddeler 

afgørelsen til barnets 

opholdskommune og 

Ungekriminalforsorgen.

Kommunen følger op 

på barnets handleplan 

og fører evt. 

personrettet tilsyn. 

Kommune

Ungekriminal-

forsorgen fører tilsyn 

med, at barnet 

efterlever UKNs

afgørelse. 

Politiet yder evt. bistand i 

forbindelse med barnets og 

familiens fremmøde ved 

nævnsmødet.

Hvis barnet ikke efterlever 

UKNs afgørelse, 

underrettes UKN, og sagen 

kan genindbringes for UKN. 

Kommune

Kommune

Nævnet består af en dommer (formand) og et 

medlem udpeget af hhv. KL og Rigspolitiet

Repræsentanter for Ungekriminalforsorgen, barnets 

opholdskommune og UKN sekretariatet deltager i nævnsmødet

Politi

Kommune

UKN sekr.

UKN

Ungekriminal-

forsorgen

Foranstaltningerne ophører, 

når straksreaktionen og/eller 

forbedringsforløbet er 

gennemført, eller når 

den unge fylder 18 år; 

Kommune

Kommune

Kommunen sætter de 

konkrete reaktioner i værk 

(straksreaktioner og/eller 

forbedringsforløb), som 

UKN har truffet afgørelse 

om.

Sagen kan stoppe her.

Sagen kan stoppe her.

Politiet kan bistå 

efterlevelsen af UKNs

afgørelse.

UKN kan pålægge 

kommunen at 

gennemføre afgørelsen 

inden for en tidsfrist og 

evt. ved politiets bistand

Kommune

Kommune

Politiet skal vurdere og beslutte, om sagen skal 

henvises til Ungdomskriminalitetsnævnet senest 10 

dage efter, den unge er mistænkt.
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Bilag 2: Sagsgangen for de 15-17-årige 

Politi

Kommune

UKN sekr.

UKN

Ungekriminal-

forsorgen

Personfarlig eller 

anden alvorlig 

kriminalitet finder sted.

Politiet efterforsker 

sagen og sigter den 

unge.

Anklagemyndigheden 

rejser tiltale og 

nedlægger påstand om 

fængselsstraf og 

henvisning til UKN 

UKN sekretariatet modtager den 

unges dom  og relevante 

sagsakter fra kommunen, 

herunder  evt. ungefaglig 

undersøgelse, samt kommunens 

indstilling senest 

en uge før nævnsmødet

Anklagemyndigheden sender 

dommen og andre relevante 

sagsakter til kommunen, som er 

ansvarlig for, at sagsakterne 

fremsendes til UKN mhp. 

sagens behandling i nævnet. 

Kommune

UKN sekretariatet 

kvalitetssikrer 

sagsoplægget og 

sender til UKN.

UKN afholder møde og 

træffer afgørelse i sagen.

Kommune

Kommune

UKN sekretariatet skriver 

nævnets afgørelse og 

meddeler afgørelsen til den 

unges opholdskommune og 

Ungekriminalforsorgen.

Kommunen følger op 

på den unges 

handleplan og fører 

evt. personrettet tilsyn. 

Kommune

Ungekriminal-

forsorgen fører tilsyn 

med, at den unges 

efterlever UKNs

afgørelse. 

Politiet yder evt. bistand i 

forbindelse med den unges og 

familiens fremmøde ved 

nævnsmødet.

Hvis barnet ikke efterlever 

UKNs afgørelse, underrettes 

UKN, og sagen kan 

genindbringes for UKN.

Kommune

Kommune

Nævnet består af en dommer (formand) og et medlem 

udpeget af hhv. KL og Rigspolitiet

Repræsentanter for Ungekriminalforsorgen, barnets 

opholdskommune og UKN sekretariatet deltager i nævnsmødet

Foranstaltningerne ophører, når 

straksreaktionen og/eller 

forbedringsforløbet er 

gennemført, eller når 

den unge fylder 18 år; 

Kommune

Kommune

Kommunen sætter de 

konkrete reaktioner i værk 

(straksreaktioner og/eller 

forbedringsforløb), som 

UKN har truffet afgørelse 

om.

Politiet kan bistå 

efterlevelsen af UKNs

afgørelse.

Domstolene idømmer 

den unge en 

fængselsstraf og 

henvisning til UKN

Anklage-

myndigheden

Domstolene

Fast-track ordning, så det samlede tidsforbrug, fra sigtelsen til sagen sendes i 

retten, ikke bør overstige 30 dage, dog 60 dage i voldtægtssager (4 mdr. ved 

mentalundersøgelse af sigtede). 

Sagen kan stoppe her. Sagen kan stoppe her. Sagen kan stoppe her.

Sagen skal som udgangspunkt fremsendes til nævnet straks efter endelig 

dom, så sagen kan behandles senest 14 dage senere.

Kommune

UKN kan pålægge 

kommunen at 

gennemføre afgørelsen 

inden for en tidsfrist og 

evt. ved politiets bistand

Kommune


