
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
 

I oktober 2017 kom regeringen med et udspil ”Alle handlinger har konsekvenser” som 

medførte en politisk aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en 

reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Den er nu udmøntet i et lovforslag fremsat af 

regeringen i september 2018, der hedder ”Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet”. 

 

Lovens formål er at give myndighederne nogle redskaber for at forhindre, at unge, der er på 

vej ud i eller er ude i kriminalitet, fortsætter i denne bane men hentes tilbage til et liv med 

bedre trivsel og uden kriminalitet. Myndighederne har allerede i dag nogle redskaber i Lov om 

Social Service til at gå ind og bestemme en del over de unges tilværelse og boligforhold, men 

det er møntet på unge, der på grund af egne personlige forhold eller familiens manglende evne 

til at tage sig af den unge. Det nye lovforslag er derfor bygget op efter samme principper som i 

Lov om Social Service.  

 

Lovforslaget har mødt en del kritik. Dels da det kommer på et tidspunkt, hvor der er en 

væsentlig faldende ungdomskriminalitet, dels at der er tale om, at man med lovforslaget ”ad 

bagdøren” nedsætter den kriminelle lavalder. Justitsministeren har bl.a. svaret på denne kritik, 

at nok er ungdomskriminaliteten faldet, men at kriminaliteten blandt de unge i dag er blevet 

meget alvorligere, og at det er meget svært at nå ind til de unge kriminelle. 

 

Persongruppen er unge mellem 10 - 17 år.  

 

Lovforslaget bygger på 2 principper. Dels at en kriminel handling straks skal have konsekvens 

for den unge, dels at der skal ske et længevarende forbedringsforløb. 

 

Der skal oprettes et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal træffe afgørelse i henhold til lovens 

regler efter indstilling fra kommunen. 

 

Straksreaktionen har til formål at ”gøre den skete skade god igen” og at den unge – 

gerningsmanden straks får en konsekvens af sin handling at føle. I lovforslaget er der derfor 

indsat en mulighed for, at den unge f.eks. pålægges at rydde op efter sit hærværk, at deltage i 

en konkfliktmægling med offeret, som gerningsmanden har udøvet vold overfor, eller blive sat 

til andre aktiviteter, såsom at vaske brandbiler eller gøre rent i offentlige parker. Politiet kan 

bistå med at hente og bringe den unge til det sted, hvor straksreaktionen skal udføres.  Da der 

ikke er tale om en straf overfor den unge, er der ikke nogen egentlige sanktioner til en 

manglende efterlevelse af straksreaktionen. Men mon ikke det kan evt. få skærpede 

konsekvenser for det efterfølgende forbedringsforløb? 

 

Forbedringsforløbet har til formål at bringe den unge tilbage til trivsel og positiv udvikling og 

væk fra den kriminelle løbebane. Der bliver udarbejdet en handleplan med en varighed på op 

til 2 år. For unge mellem 10 – 14 år dog undtagelsesvis op til 4 års varighed. 

I handleplanen kan det f.eks. være fastsat 

 

1. hvornår den unge skal være hjemme  

2. tage ophold i ungdomsklub, uddannelsessted eller lign. 

3. modtage praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 



4. modtage familiebehandling 

5. indgå i et døgnophold 

6. indgå i en aflastningsordning 

7. have udpeget en fast kontaktperson 

8. have formidlet et praktiktilbud 

9. modtage anden hjælp til praktisk og pædagogisk støtte 

 

Flere af foranstaltningerne kan Ungdomskriminalitetsnævnet træffe uden samtykke fra 

forældrene eller den unge, der er fyldt 15 år. 

 

Hvis ovennævnte tiltag ikke er tilstrækkelige, kan Ungdomskriminalitetsnævnet bestemme, at 

den unge skal anbringes uden for hjemmet, evt. på en døgninstitution, herunder en sikret 

døgninstitution. Det kan også ske uden samtykke fra forældrene eller den unge, der er fyldt 15 

år. Det er regler svarende til dem, der allerede er i Lov om Social Service og derfor velkendte 

for myndighederne og andre aktører på dette område. 

 

Disse foranstaltninger ophører senest, når den unge fylder 18 år. Fra dette tidspunkt er den 

unge inde under straffelovens område med de deri fastsatte sanktioner, herunder 

fængselsstraf. 

 

Det er kommunen, der fører tilsyn med den unge, der er underlagt afgørelse fra 

Ungdomskriminalitetsnævnet. 

 

Afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet kan påklages til Ankestyrelsen og evt. 

efterfølgende indbringes for domstolene. 

 

Som jeg anførte i indledningen, er der tale om regler, der meget ligner reglerne i Lov om 

Social Service. Alle borgere i vores samfund er formentlig ikke uenig i, at det er vigtigt af holde 

de unge ude af kriminalitet. Fordi erfaringen viser, at den unge højst sandsynlig vil forblive i 

den kriminelle verden trods diverse fængselsdomme og andre sanktioner. Jo før de styres ind 

på rette vej til at blive gode samfundsborgere, jo større er chancerne.  

 

Der er delte meninger, om dette lovforslag vil være en hjælp hertil. Man kan jo svare, at med 

de nugældende regler har det ikke været muligt at nå ind til de hardcore unge, der er uden for 

pædagogisk rækkevidde.  

 

Men hvis dette tiltag skal have en chance, er en af betingelserne, at der afsættes de fornødne 

resurser til at administrere loven. Det har politikkerne en tendens til at ”glemme”, når de 

vedtager lovene – også love, der af politikkerne beskrives som en reform. 

 

Du er meget velkommen til at kontakte en af vores strafferetsadvokater, hvis du har 

spørgsmål til dette. De kan kontaktes pr. telefon 88 77 88 77 eller pr. mail: 

info@BBFadvokater.dk  

 

Keld Nørreslet, advokat 

ken@BBFadvokater.dk  
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