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Socialministeriet
att: Ellinor Colmorten
Holmens Kanal 22
1060 København K

J. nr. .: 3.7-2006-1131

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL
LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL
SERVICE (STYRKELSE AF
UNGDOMSSANKTIONEN).
D. 26. 01. 2007.
Børnerådet takker for det tilsendte forslag til lov om ændring af lov om
social service (styrkelse af ungdomssanktionen) og fremsender hermed
sine bemærkninger til lovforslaget.
Børnerådet er enig i, at formålet med ungdomssanktionen skal være at
de unge ikke længere begår kriminelle handlinger, og at de kan komme
i gang med et ”normalt” liv efter ungdomssanktionen. I denne
henseende er det positivt, at der med lovforslaget skabes en større
sammenhæng i de tre faser, og at der kommer et større fokus på, at de
unge kommer i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse.
Børnerådet finder det ligeledes positivt at den unge i
ungdomssanktionen får tilknyttet en voksen, som kender den unge og
kan støtte/rådgive den unge gennem alle tre faser. Ligeledes er det
positivt, at der fremover skal afholdes netværksmøder med deltagelse
af den unge, forældrene, kommunens sagsbehandler, repræsentanter
fra anbringelsesstedet samt andre relevante parter.
Imidlertid er Børnerådet usikker på, om det er en god idé, at det er
koordinatoren af netværksmøderne der også skal være den unges
fortrolige og rådgiver. Der kan opstå mange situationer, hvor det vil
være vanskeligt for den voksne fortrolige at være neutral i
netværkskoordinator rollen og omvendt. Børnerådet vil derfor foreslå,
at der i uddannelsen af koordinatorerne, sættes fokus på, hvordan de
forskellige roller varetages og at den voksne først og fremmest er den
unges fortrolige – da meget vil være tabt, hvis den unge mister tilliden
til den voksne fortrolige. Samtidig er det vigtigt at ordningen løbende
evalueres, for at sikre at denne model fungerer - også i praksis.
Med hensyn til den nye mulighed for at undersøge den unges
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opholdsrum og person på de sikrede afdelinger ved bestemte grunde til
at antage, at den unge er i besiddelse af mobiltelefoner, ulovlige
genstande og euforiserende stoffer, finder Børnerådet det væsentligt,
at denne altid foretages på en måde, så den unge ikke oplever
situationen som krænkende. Og det er vigtigt at der straks sendes en
indberetning til opholdskommunen, når en sådan undersøgelse er
foretaget.

Med venlig hilsen
Charlotte Guldberg
Formand for Børnerådet
Annette Juul Lund
Sekretariatschef
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