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BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM
UNGDOMSKRIMINALITET
Høringssvar til forslag til lov om styrkelse af indsatsen over for
kriminalitetstruede børn og unge samt forslag til lov om skærpelse af
reaktionsmulighederne over for kriminalitetstruede børn og unge
Generelt
For en mere detaljeret argumentation for Børnerådets synspunkter henvises til
betænkning nr. 1508/2009 "Indsatsen mod ungdomskriminalitet", udarbejdet
af Kommissionen for Ungdomskriminalitet, hvor Børnerådet er repræsenteret
af daværende Børnerådsmedlem og retspræsident Birgitte Holmberg Pedersen.
Børnerådets høringssvar følger (hvor muligt) Birgitte Holmberg Pedersens
voteringer og mindretalsudtalelser.
Kommissionen for Ungdomskriminalitet har præsteret en imponerende indsats
med at kortlægge den eksisterende indsats mod ungdomskriminalitet på
baggrund af dansk og international forskning og praksis. Betænkningens
samlede anbefalinger og vurderinger udgør et uhyre vigtigt fundament for de
nuværende og fremtidige overvejelser og prioriteringer på området – både
hvad angår forebyggelse af og reaktion på ungdomskriminalitet.
Generelt er Børnerådet fortaler for en øget satsning på og styrkelse af
forebyggende tiltag mod ungdomskriminalitet, og Børnerådet kan kun bakke
op om kommissionens pointering af nødvendigheden af en tidlig,
helhedsorienteret, tværsektoriel og sammenhængende indsats. Det er også
Børnerådets overbevisning, at det er nødvendigt at sikre muligheden for
tilstrækkelige og evt. nye reaktionsmuligheder over for de børn og unge, der
begår kriminalitet. Men Børnerådet vil gerne understrege
Ungdomskommissionens bemærkning om, at fokus ud fra en kriminalpræventiv
synsvinkel bør "fjernes fra straf og rettes mod at yde den bedst mulige støtte
til børn og unge og deres familie med henblik på at forebygge yderligere
lovovertrædelser" (Betænkning nr. 1508/2009 s. 668)
1) Kommentarer til udkast til forslag til lov om styrkelse af indsatsen
over for kriminalitetstruede børn og unge samt
Elektronisk overvågning (elektronisk fodlænke) i tilknytning til et
ungepålæg
Forslaget lægger op til mulighed for at anvende elektronisk overvågning af
børn og unge, der har fået et ungepålæg om at være hjemme på fastsatte
tidspunkter. Tiltagets formål er at sikre overholdelsen af ungepålægget,
ligesom overvågningen og udsigten til eventuelt at blive bragt hjem af politiet
forventes at have en præventiv virkning.

Børnerådet kan ikke støtte forslaget om elektronisk fodlænke, som i sin
udformning og funktion minder om en afstraffelse af barnet eller den unge,
hvilket i udgangspunktet ikke har været hensigten med indførslen af
ungepålæg. Ungepålæggets formål er forebyggende, og skal ikke betragtes
som en sanktion.
Anvendelse af elektronisk fodlænke kendes i Danmark kun som alternativ til
fængselsstraf, hvor skyldspørgsmålet er afgjort ved en domstol. Hertil
kommer, at muligheden for brug af ungepålæg er så ny, at der endnu ikke er
foretaget erfaringsopsamling og evaluering.
Kommissionen har alene drøftet mulighederne for en udvidelse af
fodlænkeordningen men har ikke på nuværende tidspunkt kunne anbefale
dette. Kommissionen anbefaler, at der skal indhentes erfaringer med
zoneforbud og ungepålæg inden, ligesom den peger på de ressourcemæssige
og tekniske problemer med håndhævelsen af elektronisk overvågning.
Det er Børnerådets opfattelse, at der ikke kan påvises et behov for dette
initiativ, så længe de eksisterende muligheder endnu ikke er afprøvet.
Kommunernes foranstaltninger for at sikre overholdelsen af ungepålæg
og politiets eventuelle bistand hermed
Forslaget lægger op til, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at afgørelser
om ungepålæg fuldbyrdes, mens kommunen gives kompetencer til at hente og
bringe den unge – om nødvendigt bistået af politiet.
Børnerådet har ingen kommentarer til dette forslag.
Lempelse af kriterierne for anbringelse på sikrede institutioner
Børnerådet kan ikke støtte forslaget om at ændre kriteriet for anbringelse af
børn og unge på sikrede institutioner fra "absolut påkrævet" til "påkrævet".
Ophold på sikrede institutioner kan være forbundet med betydelige utilsigtede
skadevirkninger og problemer, og vil uundgåeligt have indflydelse på barnets
videre udvikling. Endvidere peger forskningen på stort recidiv for børn og
unge, der har været anbragt på sikrede institutioner.
Det er derfor Børnerådets opfattelse, at anbringelser på sikrede institutioner
er så alvorligt et indgreb for barnet eller den unge, at andre foranstaltninger
skal være afprøvet, således at indgrebet foretages som absolut sidste
mulighed. Det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip bør
fastholdes og sikre, at det mindst indgribende tiltag anvendes, før mere
indgribende tiltag bringes i anvendelse.
Finansieringsregler vedr. unge kriminelle
Forslaget lægger op til, at kommunerne fremover skal betale fast takst, når
unge under 18 år opholder sig på sikrede institutioner eller på
Kriminalforsorgens institutioner.
Børnerådet finder det positivt, at det hermed sikres, at kommunerne har et
økonomisk incitament til at fokusere på forebyggelse, iværksætte en tidlig
ungeindsats samt til at arbejde for en hurtig og virkningsfuld udslusning.
2) Kommentarer til udkast til forslag til lov om skærpelse af
reaktionsmulighederne over for kriminalitetstruede børn og unge.
Vejledning og plan for indsatsen
Børnerådet finder der glædeligt, at kommunerne fremover kan modtage

rådgivning fra VISO om kriminalitetsforebyggende indsatser, og betragter det
som en positiv udvikling at kommunerne, som tidligere anbefalet af
Børnerådet, nu forpligtes til at udarbejde en plan for indsatsen på området
som en del af den sammenhængende børnepolitik.
At kommunerne nu forpligtes til at foretage kortlægninger af målgrupper og
tilbud samt opsætte konkrete mål for kriminalpræventive indsatser, er yderst
tilfredsstillende. Børnerådet ønsker at pointere behovet for præcisering af de
opstillede mål samt nødvendigheden af evaluering og opfølgning heraf.
Kvalitetssikring af kommunernes indsats over for kriminelle børn og
unge
Børnerådet vil gerne udtrykke stor tilfredshed med, at der med dette
lovforslag sættes fokus på kvaliteten af kommunernes indsats gennem øget
kontrol med konkrete sager. Ankestyrelsens årlige rapporter vil utvivlsomt
udgøre et solidt grundlag for øget vidensdeling og fælles udvikling på området.
Delvist lukkede døgninstitutioner
Med dette forslag lægges der op til oprettelse af en ny type institution, som er
en mellemform mellem sikrede afdelinger og åbne døgninstitutioner.
Institutionerne vil være særligt målrettet 12-17årige børn og unge med
misbrugsproblemer, udadreagerende eller kriminel adfærd, hvis sundhed eller
udvikling vurderes at være i risiko, og hvor det vurderes, at fysisk fastholdelse
er afgørende for den socialpædagogiske behandling. Rammerne for og
omfanget af magtanvendelse over for det enkelte barn træffes af
kommunalbestyrelsen.
Børnerådet kan ikke tilslutte sig dette forslag, og henviser til Kommissionens
argumentation (Betænkning nr. 1508/2009 s. 124-126) og anbefalinger
(Betænkning nr. 1508/2009 s. 126-127).
Forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge
Børnerådet finder det meget positivt, at alle løsladte unge med dette forslag
sikres tilbud, der kan hjælpe dem med at finde en ny vej og dermed ikke falde
tilbage i samme situation og miljø som før fængslingen eller anbringelsen.
Dog hæfter Børnerådet sig ved, at tilbuddet om udslusning og opfølgende
støtte ifølge lovforslaget ikke nødvendigvis rummer et særligt
uddannelsestilbud. Et tilbud om relevant kompetencegivende uddannelse bør
ifølge Børnerådet, og som anbefalet af Ungdomskommissionen, være en
integreret del af det tilbud, der gives enhver ung, der løslades.
Screening af børn og unge på sikrede afdelinger
Børnerådet bifalder forslaget om implementering af psykiatrisk screening på
sikrede afdelinger, og vil gerne i tråd med kommissionen henlede
opmærksomheden på behovet for, at der oprettes særlige tilbud
(institutionspladser) til børn med svære psykiatriske problemstillinger.
Udvidet adgang til at foretage telefon- og brevkontrol
Børnerådet har ingen bemærkninger til, at adgangen til undtagelsesvist at
foretage brev- og telefonkontrol udvides til andre opholdssteder end de
sikrede afdelinger for at sikre kontinuiteten i anbringelsen.
Børnerådet noterer sig, at børn og unge-udvalget i forvejen har kompetencen
til at etablere telefon- og brevkontrol på de sikrede institutioner.
I lov om social service har alene børn fra 15 år i dag selvstændig partsstatus,

hvorfor Børnerådet skal pege på behovet for klageadgang for børn under 15
år. Forslaget om øget klageadgang i forbindelse med Barnets reform hilser
Børnerådet derfor velkomment.
Tilbageholdelse af børn og unge i op til 14 dage
Børnerådet kan ikke støtte dette forslag, idet dette vil betyde, at der på
samme institution vil være børn og unge, der er frihedsberøvet og andre børn
og unge, der kan komme og gå, som de vil. At have åbne og lukkede pladser
på samme fysiske institution vil svække den unges retssikkerhed og udgøre en
trussel mod sammenhængen og fællesskabet i de unges hverdag og dermed
underminere den socialpædagogiske indsats.
Det er Børnerådets generelle holdning, at der bør udvises betydelig
tilbageholdenhed med at etablere hjemmel til administrativ frihedsberøvelse af
børn og unge. Administrativ frihedsberøvelse af børn og unge er så
indgribende og uoverskueligt et tiltag, at det bør reserveres til de ganske få
tilfælde, hvor særligt tungtvejende grunde tilsiger det, og være omgærdet af
tilsvarende tunge retssikkerhedsgarantier, der sikrer, at formelle som
materielle krav overholdes.
Undersøgelse af personer og opholdsrum
Børnerådet vurderer, at forslaget om mulighed for at undersøge personer og
opholdsrum på åbne døgninstitutioner og opholdssteder - som det i dag er
tilfældet på sikrede afdelinger - kan føre til en tryggere og mere sikker hverdag
for børnene og de unge på institutionerne og opholdsstederne (idet
undersøgelserne udelukkende foretages for at kunne håndhæve
ordensbestemmelser samt af sikkerhedsmæssige årsager). Børnerådet hæfter
sig ved, at indgrebets formål forudsætter proportionalitet i forhold til den
eventuelle krænkelser og det ubehag, det måtte forvolde den unge.
Børnerådet gør igen opmærksom på behovet for klageadgang for børn under
15 år. Ligeledes at de gældende klagemuligheder er tydelige og tilgængelige for
børnene og de unge.
Udvikling af SSP-samarbejdet
Børnerådet er positivt indstillet over for en formel tilknytning af
Kriminalforsorgen til SSP-samarbejdet, og ser en fordel i, at de lokale
kriminalitetsforebyggende indsatser kvalificeres og udvikles yderligere ved at
bringe Kriminalforsorgens ekspertise og erfaring i spil.
Det er dog yderst present for Børnerådet at gøre opmærksom på vigtigheden
af, at der i den forbindelse, som anbefalet af Kommissionen, foretages en
præcisering og gennemgang af de gældende regler for udvekslingen af
informationer de aktuelle aktører imellem. Samt vigtigheden af at intentionerne
bag tavshedspligtreglerne efterleves, da der er tale om et
retssikkerhedshensyn.
Slutteligt vil Børnerådet gerne beklage, at lovforslagene ikke rummer forslag
om følgende tiltag anbefalet af Ungdomskommissionen:
Tilbud om skolegang under anbringelse i socialt regi
Styrket reaktion ved bekymrende skolefravær og udskrivning af skolen
Undersøgelse samt evt. øget brug af bekymringssamtaler og –breve
Styrkelse af misbrugsbehandlingen

Styrket indsats over for børn og unge fra traumatiserede familier
Styrket indsats overfor udviklingshæmmede børn og unge
Ydelsesbeskrivelse, akkreditering og effektevaluering af sagsbehandling
og behandlingstilbud
Forsøg med konfliktråd som alternativ til straffesagsbehandling og straf
for unge lovovertrædere
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