Sagsbeskrivelse
Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgik den 27. juni 2018 en politisk aftale vedr. reform af
indsatsen mod ungdomskriminalitet. Aftalen har overskriften ”Alle handlinger har konsekvenser”, og udkast til
lovforslag har netop været i høring. Endeligt lovforslag afventes. Reformen vil have væsentlig indflydelse på
kommunernes indsatser mod ungdomskriminalitet, herunder Familiegruppernes arbejde med området samt
Ungesamrådet i Nordjyllands Politikreds, som Aalborg Kommune har ansvaret. I det følgende er aftalens
hovedpunkter, som har særlig betydning for forvaltningen, beskrevet og kommenteret.
Ungdomskriminalitetsnævn
Ifølge aftalen oprettes et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal træffe afgørelse i sager om børn og unge
mellem 10-17 år:
 som er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet og som samtidig har nogle risikofaktorer, der
gør dem særligt udsatte for at ende i den hårde kerne af kriminelle eller
 som er mistænkt for at have begået personfarlig kriminalitet, som vold og seksualforbrydelser.
Ungdomskriminalitetsnævnet sammensættes af en dommer og to faste repræsentanter fra henholdsvis politi
og kommunen. I sager vedrørende børn i 10-11 års alderen vil nævnsmedlemmerne have gennemgået en
særlig efteruddannelse til håndtering af denne målgruppe. Nævnet bistås af en børnesagkyndig i sager
vedrørende 10-14 årige. Politiet stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet. Nævnet kan inddrage
fagfolk og ressourcepersoner, som eksempelvis skolelærere eller fodboldtrænere med henblik på at tackle
de unges kriminelle adfærd. Der bliver mødepligt for den unge og forældremyndighedsindehaver i
Ungdomskriminalitetsnævnet.
Nævnet får en afgørelseskompetence, herunder kan nævnet træffe afgørelse om et forbedringsforløb for den
unge, anbringelse og straksreaktion som eksempelvis oprydning efter hærværk. Kommunerne har ansvaret
for at fuldbyrde Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser.
Der er ikke tale om en ændring af den kriminelle lavalder, som fortsat vil være 15 år. Aftalen indebærer dog,
at børn ned til 10 års alderen skal sættes for en dommer i et Ungdomskriminalitetsnævn.
Som aftalen læses opløses de nuværende Ungesamråd og erstattes af Ungdomskriminalitetsnævn.
Grundtanken bag Ungesamrådet er, at sikre et tæt samarbejde mellem det sociale og det kriminalretlige
område med henblik på at hæve kvaliteten i indsatsen for unge, der dømmes for alvorlig kriminalitet.
Ungesamrådet har til opgave, at afgive en vejledende udtalelse til Domstolene og Anklagemyndigheden om,
hvilken indsats og sanktionsvalg vurderes hensigtsmæssigt ud fra et tværfagligt perspektiv (socialfagligt,
socialretligt og strafferetligt). Ungesamrådenes primære fokus er dog det socialfaglige perspektiv og
Ungesamrådet er sammensat på en måde, så der er repræsenteret særlig viden om indsatser, socialfaglige
tendenser og nyeste forskning mv. Forvaltningens vurdering er, at Ungdomskriminalitetsnævnet er
sammensat på en måde, så det socialfaglige fokus nedtones i fht Ungesamrådet.
Ungdomskriminalitetsforsorg
Der oprettes en Ungdomskriminalitetsforsorg, som bl.a. indebærer at en ung får tilknyttet en tilsynsførende,
der skal sikre, at den unge efterlever Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.
Ungdomskriminalitetsforsorgen får mulighed for at gennemtvinge Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse
om eksempelvis oprydning efter hærværk ved at indhente assistance fra politiet, hvis ikke den unge
efterkommer afgørelsens indhold. Ungdomskriminalitetsforsorgen bliver en del af Kriminalforsorgen.
Fremadrettet skal kommunerne iværksætte støtte og indsatser efter serviceloven, som er besluttet af
Ungdomskriminalitetsnævnet. Det betyder også, at kommunerne skal betale for socialfaglige
foranstaltninger, som Ungdomskriminalitetsnævnet har besluttet, uden skelen til det normale kommunale
serviceniveau. Hertil kommer, at en ekstern myndighed – Ungdomskriminalitetsforsorgen – skal påse, at
kommunerne iværksætter de foranstaltninger, som nævnet beslutter.
Børne- og ungepålæg samt forældrepålæg
Det eksisterende ungepålæg udvides til at omfatte børn ned til 10 års alderen. Kommunen skal endvidere
underrette politi, hvis ungepålægget ikke efterkommes, således at politiet kan bidrage til håndhævelse heraf.

Kommunerne får mulighed for at pålægge unge ned til 13 år, at udføre samfundsnyttigt arbejde som led i
pålægget.
Kravet om at iværksætte en børnefaglig undersøgelse inden anvendelse af henholdsvis børne- og
ungepålæg og forældrepålæg fjernes. Kommunerne skal endvidere sanktionere forældrene ved fradrag i
børne- og ungeydelse eller evt. boligstøtte, hvis ikke forældrepålæg efterleves.
Institutioner
Indsatsen overfor anbragte kriminalitetstruede unge på sikrede og delvist lukkede døgninstitutioner
ensrettes, herunder med regler om husorden, indsmugling af stoffer, magtanvendelse og tiltag til at styrke
sikkerheden på institutionerne.
SSP-samarbejdet
Der etableres mere ensretning af SSP-samarbejdet på nationalplan ligesom alle SSP-konsulenter skal
gennemføre en uddannelse i kriminalitetsforebyggelse. Endelig oprettes særlig forebyggelsesenhed i politiet.
Forvaltningen imødeser disse tiltag, herunder den foreslåede organisationsform, som allerede afspejler SSParbejdet i Aalborg Kommune.
Tidsplan og omsætning af ny lovgivning
Høringsfasen for den ny lovgivning er netop afsluttet, og nu afventes det endelig lovforslag og vedtagelse i
Folketinget inden årsskriftet. Loven forventes at træde i kraft fra 1. januar 2019. Aalborg Kommune er i tæt
dialog med Politiet omkring den konkrete omsætning af lovgivningen, herunder organisering af samarbejdet.
Udvalget vil løbende blive holdt orienteret.

