KL,
Justitsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Sendt pr. mail til Lforebyggelseskontoret@jm.dk.

KL's bemærkninger til forslag til lov om bekæmpelse af
ungdomskriminalitet
Justitsministeriet har den 3. september 2018 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Høringssvaret skal være Justitsministeriet i hænde den 1. oktober
2018.
Det har desværre ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og
vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været
politisk behandlet.
KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser.
KL henviser i øvrigt til KL's høringssvar til udkast til lov om ændring af lov
om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov
om socialtilsyn afgivet den 2. oktober 2018.
Indledningsvis glæder KL sig over, at ungdomskriminaliteten i en årrække
har været faldende. Det kriminalitetsforebyggende arbejde i forhold til det
enkelte barn og ung har haft en positiv effekt, men vi er ikke i mål. KL anerkender til fulde, at vi har et problem med en hård kerne, som står for en
uforholdsmæssig og alt for stor en andel af den samlede ungdomskriminalitet, og at der skal tænkes nyt, så fødekæden til den hårde kerne stoppes.
KL er enig I, at der er behov for en stærkere helhedsorienteret indsats på
tværs af kommunerne, politiet og Kriminalforsorgen. KL stiller sig imidlertid
stærk tvivlende overfor, om det fremsatte lovforslag understøtter en ny og
helhedsorienteret indsats, som kan bringe børn og unge ud af kriminaliteten
og tilbage i fællesskabet. KL mener, at der findes andre løsninger end dem,
som aftalekredsen foreslår.
Etableringen af både Ungdomskriminalitetsnævnet og Ungekrim inalforsorgen betyder, at den enkelte kommune ikke længere har den samme
kompetence til at beslutte, hvilken indsats, der er relevant i det krim inalitetsforebyggende arbejde i forhold til det enkelte barn. Det er uhensigtsmæssigt i forhold til at sikre en helhedsorienteret indsats overfor børnene, de unge og deres familier. Lovforslaget lægger op til en opsplitning
mellem betalings- og beslutningskompetencen for børne og unge, der har
begået alvorlig kriminalitet.
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KL støtter ikke etableringen af Ungdomskriminalitetsnævn, der kan træffe
afgørelser om straks-reaktioner og forbedringsforløb over for et barn eller
en ung eller deres forældre, som kommunerne skal iværksætte og finansiere. KL støtter heller ikke etableringen af Ungekriminalforsorgen, der
skal føre tilsyn med at kommunerne iværksætter foranstaltninger, som et
Ungdomskriminalitetsnævn har besluttet.
Med lovforslaget etableres et parallelt system, hvor Ungdomskriminalitetsnævnet skal træffe afgørelser i sager, hvor det i dag er enten kommunen eller børn og unge-udvalget, der træffer afgørelse. Kommunen skal
fortsat træffe afgørelser om blandt andet supplerende indsatser i sager,
der behandles i Nævnet. Der er således lagt op til etablering af et nyt system, der skal fungere parallelt med servicelovens bestemmelser.
Lovforslaget lægger således op til en opsplitning mellem betalings- og
beslutningskompetencen for børne og unge, der har begået alvorlig kriminalitet.
KL foreslår i stedet, at man anvender børn og unge-udvalget i kommunen, som allerede har kompetencen til at træffe afgørelser om tvangsanbringelse og andre tvangsmæssige indgreb i forholdet mellem forældre
og børn. I børn og unge-udvalget sidder allerede i dag en dommer, som
formand for udvalget, to medlemmer valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer og to pædagogisk-psykologisk sagkyndige.
KL foreslår, at i tilfælde af afgørelser om de konkrete indsatser overfor
denne gruppe børn og unge, skal børn og ungeudvalget suppleres med
en person med politifaglighed.
KL vil også påpege, at kommunerne forsat har ansvaret for at følge op på
indsatserne. Det er meget uhensigtsmæssigt, at der oprettes et parallelt
tilsyn til at løse den samme opgave, som kommunerne også skal løse.
KL er bekymret for, at oprettelsen af det nye system vil få negativ betydning for det kriminalitetsforebyggende arbejde, som arbejder med at reducere børnenes og de unges udsathed og de risikofaktorer, der er tilstede i deres livssituation.
KL foreslår derfor, i stedet for at opbygge nye administrative og bureaukratiske systemer for en særlig målgruppe børn og unge, bør midlerne
anvendes på at opkvalificere dem, der arbejder med de udsatte børn og
unge hver dag, og på indsatser overfor de udsatte børn og unge og deres
familier.
Endelig foreslår KL, at lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet tidligst
træder i kraft den 1. juli 2019.
Det er urealistisk, at der er udarbejdet vejledninger om arbejdsgange og
sagsbehandlingsskridt mv. for samarbejdet mellem kommunerne og
Nævnet og Ungekriminalforsorgen til den 1. januar 2019. Det er også
urealistisk at få opkvalificeret og uddannet medlemmer af Nævnene, Un-
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gekriminalforsorgen m.fl. samt få tilpasset og implementeret de nye regler, arbejdsgange, sagsbehandlingsskridt mv. i kommunernes sagsbehandling og i kommunernes it-systemer til den 1. januar 2019.

KL's øvrige generelle kommentarer til lovforslaget:
Transparens i den til enhver tid gældende lovgivning
Det bør være et mål at forsøge at skabe transparens i den til enhver tid
gældende lovgivning. Som KL ser indholdet i forslag til ændring af serviceloven og forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, er der
ingen transparens for hverken barnet, den unge, forældre eller for kommunen. Det er fx uklart, når Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelse om indsatser ud fra en "ungefaglig undersøgelse", om og hvordan
kommunen kan iværksætte supplerende indsatser i henhold til en børnefaglig undersøgelse.
Det er også uklart, hvordan lovforslaget om bekæmpelse af ungdomskriminalitet skal ses i forhold til lovgivningen om Ungesamråd, der er etableret i hvert af de 12 politikredse. Der forventes at være unge, der har begået alvorlig kriminalitet, som vil blive omfattet af begge lovgivninger.
Socialfaglig helhedsorientering og kontinuitet i indsatsen
KL gør opmærksom på, at sammenhængen til servicelovens bestemmelser er mangelfuldt beskrevet, ligesom kontinuitet og helhedstænkning
overfor de unge og deres familier er fraværende.
KL opfordrer til, at der tages hånd om disse forhold i lovgivningen og i
vejledningsmaterialet.
Det er af afgørende betydning, at der arbejdes med de familieproblematikker og familiedynamikker, de unge indgår i. Det kræver et stort samarbejde på tværs af myndigheder — og med de betydningsfulde voksne i de
unges liv og i lokalområderne. Det er afgørende, at vi hjælper unge med
at tro på og have tillid til alternative veje at gå — med fokus på uddannelse og beskæftigelse — som nogle af de meste effektive værktøjer til
kriminalitetsforebyggelse, vi kan arbejde med.
Det er også afgørende, at der sikres kontinuitet i indsatserne overfor barnet eller den unge, hvis vi skal lykkes med at støtte og hjælpe barnet
bedst muligt, herunder samarbejde om barnet eller den unges skole og
uddannelse. Det kan blive vanskeligt, hvis Nævnet træffer afgørelser om
indsatser, som ikke hænger sammen med den øvrige i indsatser overfor
barnet eller den unge.
Det er også afgørende for indsatsen overfor den unge, at der skal ske en
koordinering mellem de iværksatte forbedringsforlø b og "uddannelsesplanen" for de unge, der er omfattet af "Lov om ændring af lov om vejledning
om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.
(Kommunal indsats for unge under 25 år)".
KL er bekendt med, at der er kommuner, der ikke har fået en eneste underretning fra politi eller kriminalforsorgen i sager, hvor fædrene er
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fængslede og dybt kriminelle, og hvor der er både hjemmeboende børn
eller dele børn. Begge parter er offentlige myndigheder, der har en skærpet underretningspligt. Det er helt afgørende, at kommunerne får de nødvendige informationer således, at de kan handle forebyggende overfor
der udsatte børn og unge, herunder forebygge kriminalitet.
Lovforslaget forventes at føre til flere anbringelser
I lovforslaget er sanktionselementet fremherskende, og at anbringelse
udenfor hjemmet har en positiv effekt. Dette er anderledes i serviceloven,
hvor det er behandlingselementet som står centralt. KL vurderer, at Ungdomskriminalitetsnævnet vil anbringe flere børn og unge udenfor hjemmet. Hvilket vil føre til et markant øget ressourcetræk som konsekvens af
flere anbringelser.
De delvist sikrede afdelinger og sikrede institutioner skal rumme kriminelle børn ned til 10 år
Det kræver en særlig pædagogisk indsats for at lovforslaget har den ønskede effekt med at fremme konsekvensforståelse samtidig med at mindske antallet af unge i fødekæden til hård kriminalitet. Det er således en
forudsætning for de børn og unge, der skal anbringes på en institution, at
der findes institutioner, der matcher børnenes behandlingsbehov. Det er
også vigtigt, at det sikres, at børnene ikke samles på samme institutioner,
hvorved de yngre kan udsættes for negativ påvirkning fra de ældre kriminelle. Det må forventes, at de eksisterende sikrede institutioner skal ændres til også at rumme kriminelle børn helt ned til 10 år. Eller der skal oprettes en eller flere nye sikrede institutioner. Det vurderes, at denne omlægning eller eventuelle etablering af nye institutioner ikke kan nås inden
den 1. januar 2019.
Manglende præciseringer af en række forhold
Det er i lovforslaget fx uklart, hvordan politiet skal forholde sig til underretningspligten efter servicelovens § 154 i vurderingen af, om en sag skal
henvises til Ungdomskriminalitetsnævnet, og hvordan kommunerne skal
forholde sig til den viden, de modtager i forbindelse med Nævnets arbejde. Det er også uklart, hvordan det forholder sig, hvis kommune og
politi er uenige om, hvorvidt en ung tilhører målgruppen for Ungdomskriminalitetsnævnet. KL anbefaler, at begge problematikker udfoldes i bemærkningerne til loven.
Krav til sagsbehandlingsskridt
KL gør opmærksom på, at der i dag ikke er bestemmelser om samarbejdet mellem kommunerne og Ungekriminalitetsnævn og Ungdomskriminalforsorg i forbindelse med Nævnets og Ungekriminalforsorgens behandling af sager efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
De nye bestemmelser er en række nye formaliserede sagsbehandlingsskridt/samarbejdsformer, som kommunerne skal implementere. Det vil
både være i forhold til kommunernes organisering, arbejdsgange og samarbejdsformer, konkrete processer, metoder og redskaber og prioritering i
sagsbehandlingen. KL vil på baggrund heraf gøre opmærksom på det
ikke ubetydelige ressourcetræk ved de nye bestemmelser.
Krav til frister i forbindelse med sagsbehandlingen
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Med forslagets indsættes en række frister for fx kommuners udarbejdelse
af en ungefaglig undersøgelse og indstilling til Ungekriminalitetsnævnet
samt frister for iværksættelse af indsatser samt samarbejdet med Ungekriminalforsorgen.
KL gør opmærksom på, at de mange frister vil presse kommunerne i forhold til de sagsbehandlingsskridt, som kommunerne forventes at præstere både efter den sociale lovgivning og efter lov om bekæmpelse af
ungdomskriminalitet. I den forbindelse skal KL samtidig gøre opmærksom
på det ikke ubetydelige ressourcetræk i kommunerne, når det forventes,
at kommunerne udarbejder materialer mv hurtigst muligt og indenfor et
bestemt antal dage eller uger.
Økonomiske konsekvenser
KL vurderer, at der med forslaget vil følge en række ekstraopgaver for
kommunerne, som forudsætter økonomisk kompensation. Det vurderes i
forlængelse heraf, at den beslutningskompetence der tildeles ungdomskriminalitetsnævnet vil medføre øgede udgifter, og at økonomien på området bliver ikke-styrbart for kommunerne.

KL's bemærkninger til specifikke elementer i lovforslaget:
1. Udarbejdelse af en "ungefaglig undersøgelse"
Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen kan iværksætte en ungefaglig undersøgelse vedrørende et barn mellem 10 og 14 år, når barnet eller den
unge er henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet. Det fremgår ligeledes, at
kommunalbestyrelsen skal udarbejde den ungefaglige undersøgelse efter
anmodning fra Ungdomskriminalitetsnævnet.
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at kommunalbestyrelsen
kun kan undlade at iværksætte en ungefaglig undersøgelse, hvis sagen
allerede er tilstrækkeligt oplyst. Dette kan f.eks. være sager, hvor der foreligger en nyligt afsluttet børnefaglig undersøgelse.
KL finder det uklart, hvornår der skal udarbejdes en ungefaglig undersøgelse, og hvordan sammenhængen til servicelovens bestemmelser om
en børnefaglig undersøgelse er. KL mener, at det bør fremgå af lovteksten, at der altid skal foreligge en ungefaglig undersøgelse, hvad der
svarer til en børnefaglig undersøgelse.
KL mener også, at det er problematisk, at det ifølge bemærkninger til lovforslaget forventes, at en ungefaglig undersøgelse på den ene side højest må tage 3 uger, og på den anden side skal der foretages de nødvendige undersøgelser af barnets eller den unges forhold, som svarer til indholdet i en børnefaglig undersøgelse, jf. ovenfor.
En børnefaglig undersøgelse må højest tage 4 måneder. Det kan allerede nu være svært at overholde gældende sagsbehandlingsfrister - særligt, hvis det er nødvendigt at indhente oplysninger fra andre myndigheder som børne- og ungdomspsykiatrisk hospital, egen læge, andre kommuner m.v. Det må derfor formodes, at kommunerne endnu højere grad
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vil have vanskeligt ved at færdiggøre den ungefaglige undersøgelse inden for fristen på 3 uger.
KL mener, at "den ungefaglige undersøgelse" bør udgå af lovforslaget,
da den skaber alt for meget forvirring, uklarhed og bureaukrati i den kommunale sagsbehandling.
KL anbefaler også, at hvis lovgiver fastholder den "ungefaglige undersøgelse" skal lovbemærkningerne udvides til at præcisere, hvordan den ungefaglige undersøgelse kan indgå i behandlingen af en sag efter serviceloven — herunder særligt om kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse
om en foranstaltning efter serviceloven uden at udarbejde en børnefaglig
undersøgelse, men alene ud fra en ungefaglig undersøgelse.
2. Supplerende foranstaltninger
Det foreslås i serviceloven, at kommunalbestyrelsen under et barns eller
en ungs forbedringsforløb fastsat af Ungdomskriminalitetsnævnet, kan
træffe afgørelse om supplerende foranstaltninger efter lov om social service, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte.
KL finder det uklart, hvordan samspillet skal være mellem kommunen og
Ungdomskriminalitetsnævnet i sager, hvor kommunen vurderer, at der er
behov for yderligere støtte og hjælp til barnet eller den unge under et forbedringsforløb.
KL skal opfordre til, at der udarbejdes en vejledning til loven med en
række cases, som eksempler på forskellige forløb, fra politiet eller domstolene henvender sig til Ungekriminalitetsnævnet til en sag afsluttes af
Ungekriminalforsorgen eller af kommunen.
3. Etablering af et Ungdomskriminalitetsnævn
Med oprettelse af det nye Ungdomskriminalitetsnævn løftes ansvaret for
at behandle sager i det sociale system væk fra kommunerne og over i
Ungdomskriminalitetsnævnet. KL vil påpege, at der med de nye Ungdomskriminalitetsnævn er tale om en begrænsning af det kommunale
selvstyre.
Nævnet får en omfattende afgørelseskompetence og kan igangsætte foranstaltninger i henhold til servicelovens kapitel 11, som kommunerne
skal fuldbyrde og føre tilsyn med at overholdes. Det indebærer, at den
enkelte kommune mister indflydelse på valg af indsatser for den enkelte
unge.
KL er bekymret for, om samarbejdet og tilliden i relationen mellem myndighedsrådgiver og den unge/familien svækkes, når valg af så indgribende foranstaltninger i høj grad overlades til en ekstern part. KL mener.,
at det vil begrænset kommunernes mulighed for at iværksætte den bedst
mulige kvalitetsforebyggende indsats overfor børnene, de unge og deres
familier. Hertil kommer, som allerede nævnt, at det kan vanskeliggøre
kommunernes økonomistyring i relation til dette ellers i forvejen udgiftstunge område.
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Endelig bemærkes, at kommunernes mål, strategier, serviceniveau og
valg af socialfaglige metoder samt retningslinjer, har indflydelse på valg
af den rette foranstaltning i en konkret sag. Der bør derfor være særlig
fokus på, at man i Nævnets afgørelser er opmærksom herpå, herunder
tillægger den ansvarlige myndigheds vurdering og bidrag til sagen vægt
som led i Nævnets afgørelse.
Sammensætningen af Ungdomskriminalitetsnævnet
KL er ikke enig i, at Nævnets tre medlemmer - en dommer, en fra politiet
og en kommunal repræsentant - vil kunne træffe bedre afgørelser om
indsatsen overfor målgruppen end børn og ungeudvalget og de fagpersoner, der arbejder i kommunerne, og som kender børnene, de unge og deres familier.
KL foreslår i stedet, at man i stedet anvender børn og unge-udvalget i
kommunen, som allerede har kompetencen til at træffe afgørelser om
tvangsanbringelse og andre tvangsmaessige indgreb i forholdet mellem
forældre og børn. I børn og unge-udvalget sidder allerede i dag en dommer, som formand for udvalget, to medlemmer valgt af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer og to pædagogisk-psykologisk sagkyndige.
Det helt afgørende er, at kommunens indstilling bliver tager alvorligt og
videst muligt fulgt. Og hvis der træffes en anden afgørelse, skal afgørelsen kunne begrundes socialfagligt.
KL er uforstående overfor, at der ikke i alle afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet, er deltagelse af den fornødne børnesagkyndige
ekspertise. Ved behandlingen af alle sager i børn og unge-udvalget i dag
deltager to børnesagkyndige medlemmer med fuld stemmeret. Der er ingen stemmeberettigede børnesagkyndige medlemmer af Ungdomskriminalitetsnævnet og i sager for børn i aldersgruppen 15-17 år, deltager der
ikke børnesagkyndige.
KL vil påpege, at den foreslåedes sammensætning af Ungdomskriminalitets nævnet med en dommer og to faste repræsentanter fra henholdsvis
politi og kommunen, stiller særlige krav til de socialfaglige kompetencer,
således at indsatserne ikke bliver af sanktionslignende karakter frem for
et samarbejde og udstrakt hånd til de unge og deres forældre baseret på
de rette socialretlige indsatser, som kan løfte og støtte den enkelte unge
ud af kriminaliteten.
KL bemærker, at det af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at Nævnet skal være neutralt. Dette synes vanskeligt opnåeligt, hvis ét stemmeberettiget medlem ud af tre, repræsenterer den myndighed, der har henvist sagen til Nævnet (Politiet/domstolene).
Det fremgår af lovforslaget, at der ikke vil blive beskikket medlemmer fra
samtlige politikredses kommuner. Der kan være stor forskel på udfordringerne i kommunerne i den enkelte politikreds, og det er derfor vanskeligt
at se, hvordan det kan sikres, at der i Nævnet altid er repræsenteret det
nødvendige lokalkendskab, hvis ikke den unges hjemkommune deltager i
nævnets behandling af sagen, og har stemmeret. I lovforslaget lægges
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op til, at hjemkommunen alene deltager i Nævnsmødet, og har udarbejdet en redegørelse om barnet eller den unges forhold og udarbejdet en
indstilling til Nævnet om, hvilke foranstaltninger der bør iværksættes.

Dato: 1. oktober 2018

Ensartet praksis på tværs af Ungdomskriminalitetsnævnene
Det fremgår af lovforslaget, at Ungdomskriminalitetsnævnet skal sikre en
ensartet praksis (og at der skal oprettes et koordinationsudvalg). Eftersom Nævnet er uafhængigt og ikke underlagt instruktioner eller henstillinger, er det vanskeligt at se, at indførelse af Nævnet vil sikre en ensartet
praksis ud over den enkelte politikreds. Den praksiskoordinerende funktion varetages i dag af Ankestyrelsen både ved offentliggørelse af principafgørelse (der er bindende retskilder for kommunerne) og ved at sikre,
at der i Ankestyrelsen træffes ensartede afgørelser i sammenlignelige sager. Ved at Nævnets afgørelser fremadrettet — i de fleste tilfælde — er endelige og ikke kan påklages til Ankestyrelsen, vil Ankestyrelsen ikke længere på dette område spille en rolle i forhold til koordinering af praksis.

E-mail: NANgkl.dk
Direkte: 3370 3799

Det fremgår ikke af bemærkningerne, om Ungdomskriminalitetsnævnet er
bundet af Ankestyrelsens praksis — herunder principafgørelser. Hvis princip-afgørelserne ikke er bindende for Nævnets behandling, vil kommunerne og børn og unge-udvalgene være bundet til Ankestyrelsens praksis, imens Nævnet i en sammenlignelig sag vil kunne nå frem til et andet
resultat. Dette er uhensigtsmæssigt set fra både kommunen og fra barnet, den unge og deres familie.
Henvisning af sager
Det fremgår af lovforslaget, at det er politiet, der henviser sager om børn
og unge mellem 10 og 14 år til Nævnet. Det fremgår endvidere af bemærkninger til lovforslaget, at der vil blive udviklet et særligt screeningsværktøj, som Politiet kan anvende til at udfinde de børn og unge, som opfylder betingelserne for henvisning til Nævnet. Eftersom dette udredningsværktøj endnu ikke forefindes, er det uklart, hvordan politiet vil
sikre, at de børn og unge, der henvises til nævnet, er omfattet af målgruppen. Det er ligeledes uklart, hvordan det skal afklares, om barnet/den unge er omfattet af målgruppen, såfremt kommunen og politiet
ikke er enige herom.
Mødepligt og henvisning til Ungdomskriminalitetsnævnet
Det fremgår af bemærkningerne, at både forældre og børn/unge har mødepligt i Nævnet. Det forhold, at 10-årige børn har mødepligt og kan
fremstilles ved politiets bistand kan i nogle situationer udgøre et overgreb
i forhold til det enkelte barn, som ikke nødvendigvis står mål med det forhold, som barnet er mistænkt for at have begået. Det fremgår ikke af lovforslaget, hvilke momenter der skal lægges vægt på ved Nævnet afgørelse af, om barnet skal hentes med politiets bistand, ligesom det ikke
fremgår, om der skal medvirke børnesagkyndig bistand ved vurderingen
heraf.
Det fremgår af lovforslaget bemærkninger, at det ikke er Nævnets opgave eller formål at tage stilling til, om barnet/den unge er skyldig i en bestemt strafbar handling. Det kan derfor undre, at der er lagt så stor vægt
på, at det er en dommer, der skal lede nævnets arbejde. Hvis fokus
havde været på den bedste løsning for barnet/den unge (i stedet for
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straf), så havde det været mere relevant at inddrage personer med særlig
viden om børn og deres udvikling og trivsel — fx psykologer med speciale
heri.
Hjemgivelse
Lovforslagets bemærkninger præciserer, at hvis Nævnet har anbragt et
barn eller en ung uden for hjemmet med samtykke, er det kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om hjemgivelse. Kommunalbestyrelsen
skal underrette Nævnet om hjemgivelse. Det ønskes præciseret, hvilke
konsekvenser det har, hvis Nævnet ikke er enig i kommunalbestyrelsens
afgørelse om hjemgivelse.
Straksreaktioner og ventelisteproblematikker
Fast-track tænkningen i lovforslaget kan for det første betyde, at kommunerne bliver nødsaget til at prioritere sager med kriminelle børn og unge
over andre børne- og ungesager. For det andet kan det føre til, at kommunerne får behov for at udvide kapaciteten og udvide tilbudsviften samt
øge beredskabet til at kunne iværksætte indsatser, som Nævnet har besluttet.
Det bemærkes, at såfremt barnet på 10-14 år er uskyldigt, vil straksreaktionen og forbedringsforløbene opleves som en uretfærdighed, og risikere
at skabe en modstand mod systemet hos barnet. Endvidere er der en risiko for, at disse børn oplever at blive stemplet som kriminelle i en tidlig
alder med den dertilhørende stigmatisering. Der er forskningsmæssigt
belæg for, at dette kan afstedkomme en selvopfyldende profeti, hvor børnene udvikler en kriminel adfærd, fordi det forventes af dem.
Manglende bevisførelse for de 10-14 årige
Det fremgår af lovforslaget, at der ikke vil foretages en bevisførelse i sager vedrørende børn i alderen 10-14 år. Der vil herved kunne besluttes
straksreaktioner samt forbedringsforløb overfor børn, som ikke har udvist
en kriminel adfærd, men hvor der alene er en mistanke herom. Dette forekommer retssikkerhedsmæssigt bekymrende, idet barnet herved ikke
har en mulighed for at bevise sin uskyld.
KL skal indstille kommunale repræsentanter til Ungdomskriminalitetsnævnet
Medlemmer med indsigt i sager om social støtte til udsatte unge beskikkes efter indstilling fra KL. Der skal beskikkes et passende antal repræsentanter fra den relevante politikreds' kommuner. Det er ikke et krav, at
der beskikkes et medlem fra hver af politikredsens kommuner. Medlemmerne beskikkes for en periode på 4 år.
KL kan ikke støtte, at KL skal have ansvaret for at indstille kommunale
repræsentanter til de 12 Nævn, et i hver af de 12 politikredse. Det skal
være op til kommunerne selv at indstille de kommunale repræsentanter.
Det kunne fx være blandt kommunerne i politikredsen. Denne model kendes allerede i dag, når der skal vælges kommunale repræsentanter til de
12 Ungesamråd, et i hver politikreds.
KL mener, at det skal være op til kommunerne at udpege en kommunal
repræsentant til Nævnenes koordinationsudvalg.
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4. Etablering af en Ungekriminalforsorg
Det foreslås, at der etableres en Ungekriminalforsorg, der sammen med
kommunen skal sørge for, at barnet eller den unge gennemfører den
straksreaktion og det forbedringsforløb, som er bestemt af Ungdomskriminalitetsnævnet.
Det foreslås endvidere, at barnet eller den unge skal have tilknyttet en
ungetilsynsførende fra Ungekriminalforsorgen, som skal følge barnet eller
den unge under hele forbedringsforløbet.
Det kommunale tilsyn og Ungekriminalforsorgens tilsyn
Kommunerne har i dag tilsynet med børn og unge, ligesom kommunen
har forpligtelsen til at følge op i forhold til foranstaltninger, jf. servicelovens § 70. Det fremgår af lovforslaget, at det ikke er Ungdomskriminalitetsnævnets opgave at tage stilling til skyld, ligesom Nævnets afgørelser
ikke er en straf. Det undrer derfor KL, at lovforslaget præciserer nødvendigheden af at henlægge tilsynet med, at barnet/den unge følger Nævnets afgørelser, til kriminalforsorgen.
Samtidig vurderes det, at der vil ske dobbeltarbejde, da Ungekriminalforsorgen i praksis vurderes at blive afhængige af dialogen med de kommunale myndighedsrådgivere, alternativt vil der skulle etableres en bureaukratisk parallelopfølgning på samme foranstaltning.
Kriminalforsorgen fører således i dag tilsynet med prøveløsladte, betinget
dømte m.v. I forhold til gennemførelse af tilsyn, vil der således være tale
om en målgruppe, som kriminalforsorgen ikke er vant til at håndtere —
nemlig unge under den kriminelle lavalder, som ikke er dømt i en straffesag.
Det fremgår af bemærkningerne, at Ungekriminalforsorgens tilsyn fremadrettet skal stå ved siden af kommunens tilsyn. Det må således forudsættes, at kommunerne ikke vil blive frataget midler til gennemførelse af
tilsynet.
5. Sammenhængen til de eksisterende Ungesamråd i de 12 politikredse
Der er i de 12 politikredse etableret ungesamråd, som bl.a. udarbejder
indstillinger til brug for anklagemyndighedens sanktionspåstand og rettens sanktionsvalg i konkrete straffesager mod unge. Ungesamrådene
udarbejder også indstillinger om det mest hensigtsmæssige anbringelsessted, hvis den unge idømmes en ubetinget frihedsstraf, eller om idømmelse af ungdomssanktion i henhold til straffeloven.
Det er KL's fortolkning af det foreliggende lovudkast, at Ungesamrådene i
landets politikredse skal opløses og erstattes af Ungdomskriminalitetsnævnet. Der henstilles til, at det udtrykkeligt anføres i bemærkningerne til
loven, at dette er lovgivers hensigt.
KL gør opmærksom på, at det er meget vigtigt, at lovgiver sikrer, at der
ikke sker dobbeltsagsbehandling i sager vedrørende 15-17 årige, som
har begået alvorligkriminalitet, henholdsvis i Ungesamrådet og i Nævnet.
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Samtidig er det vigtigt at bruge de gode og mindre gode erfaringer, som
de 12 Ungesamråd har opnået i forbindelse med etablering og drift af de
12 Ungdomskriminalitetsnævn.
KL gør også opmærksom på, at Ungesamrådets sagsbehandling er karakteriseret ved den høje faglighed og de indgående drøftelser på enkeltsagsniveau, og det vurderes, at det særligt er repræsentanterne med
denne socialfaglige baggrund som bidrager hertil.
Anklagemyndigheden og jurist bidrager alene med vurderinger af de
straffe- og socialretlige rammer, men det bærende for kvaliteten i ungesamrådets vurderinger og indstillinger ses særligt i den socialfaglige fagkundskab.
6. Økonomiske forudsætninger
KL vurderer, at der med forslaget vil følge en række ekstra-opgaver for
kommunerne, som forudsætter økonomisk kompensation. Det vurderes i
forlængelse heraf, at den beslutningskompetence, der tildeles Ungdomskriminalitetsnævnet, vil medføre at økonomien på området bliver ikkestyrbar for kommunerne.
Derudover medfører lovforslaget forskellige administrative udgifter til udvikling og tilpasning af kommunale it-systemer til ny lovgivning og nye arbejdsgange, mellem kommunerne og Ungdomskriminalitetsnævnene og
Ungekriminalforsorgen. Det er fx DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og
Unge) og SBSYS (sagsbehandlingssystem), som anvendes af sagsbehandlere på det sociale børneområde.
7. Urealistisk, at loven kan træde i kraft den 1. januar 2019
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019. Lovændringen får
virkning for alle sager, der ikke er endeligt afgjort ved lovens ikrafttræden, herunder sager vedrørende 10-14-årige, der verserer ved politiet pr.
1. januar 2019, og som endnu ikke er opgivet, henlagt eller på anden vis
afsluttet.
Det er urealistisk at få udviklet, tilpasset og implementeret de nye regler,
arbejdsgange, sagsbehandlingsskridt mv. i kommunernes sagsbehandling og i kommunernes it-systemer, der understøtter kommunernes sagsbehandling på det sociale område til den 1. januar 2019.
Hvis lovgiver fastholder, at loven skal træde i kraft den 1. januar 2019, er
det helt afgørende for kommunernes implementering af de nye regler, at
der er udsendt en tilhørende vejledning til kommunerne senest den 1. december 2018. KL har tidligere oplevet, at ministeriernes vejledningsmateriale først sendes ud flere måneder efter en lov er trådt i kraft.
KL anbefaler på det kraftigste, at lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet tidligst træder i kraft den 1. juli 2019.
KL stiller sig naturligvis til rådighed i det videre arbejde.
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