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KL's bemærkninger til høring om forslag til lov om ændring af
Straffeloven, Pasloven og Politiloven (Initiativer mod parallelsamfund)
Justitsministeriet har den 17. august 2018 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af Straffeloven, Pasloven og Politiloven (Initiativer mod parallelsamfund). Høringssvaret skal
være Justitsministeriet i hænde den 14. september 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.
Lovforslaget er et led i udmøntningen af regeringens strategi mod parallel-samfund — specifikt initiativerne; højere straf i bestemte områder
(skærpet strafzone), skærpet straf for brud på den udvidede underretningspligt og kriminalisering af genopdragelsesrejser.
KL deler regeringens intention om at bekæmpe ghettoer og parallelsamfund og har følgende kommentarer til nærværende lovforslag:
Skærpet straf for ledende medarbejderes pligtforsømmelse i offentlig tjeneste eller hverv
Det foreslås, at strafferammen i straffelovens §§ 156 og 157, om pligtforsømmelse hæves til fængsel indtil et år for nægtelser eller forsætlige
undladelser af tjenestelige pligter eller grovere eller oftere gentagne forsømmelser eller skødesløshed, der begås af ansatte i offentligt hverv eller tjeneste i en ledende stilling.
KL er enig i, at det er vigtigt, at både ledere og medarbejdere, der udøver
offentlig tjeneste eller offentligt erhverv har en særligt skærpet pligt til at
tage kontakt til kommunalbestyrelsen, hvis de har grund til at antage at et
barn eller ung under 18 har behov for særlig støtte. Dette fremgår også
klart i dag i servicelovens §§ 153 og 153a. Det fremgår også af straffelovens §§ 156 og 157, at hvis personer, der udøver offentligt tjeneste eller
erhverv ikke lever op til den særligt udvidede underretningspligt efter servicelovens § 153, stk. 1, vil kunne straffes efter straffelovens §§ 156 eller
157 med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.
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KL er uenig i, at der er behov for at hæve strafferammen. KL oplever, at
kommunernes ledere og medarbejdere er meget opmærksomme på bekymrende signaler hos børnene og de unge. Antallet af underretninger er
steget markant med 10 procent om året i de senere år og er nu på mere
end 100.000 om året.
KL forventer, at en hævet strafferamme, vil føre til en kraftig stigning i antallet af underretninger. En sådan stigning vil, efter KL's vurdering, betyde længere sagsbehandlingstider og risiko for, at der bruges tid på
grundløse underretninger i stedet for de vigtige og alvorlige bekymringssager.
Få underretninger fra fx friskoler
Kommunerne modtager væsentlig færre underretninger fra friskoler sammenlignet med andre grundskoler, i særligt grad fra de muslimske friskoler.
KL mener ikke, at problemet med relativ få underretninger fra fx friskoler
skal løses med en øget strafferamme. Det bør være en opgave for tilsynet med de pågældende skoler at drøfte temaet med skolernes ledelse.
KL vil på baggrund af ovenstående anbefale, at der ikke ændres på den
nuværende strafferamme.
Kriminalisering af genopdragelsesrejser
Det foreslås, at den, der sender sit barn til udlandet under forhold, der
bringer barnets sundhed eller udvikling i alvorlig fare, eller lader sit barn
tage del i et sådant udlandsophold straffes med bøde eller fængselsstraf i
indtil 4 år.
KL er enig i, at det er en meget alvorlig og ulykkelig situation, når et barn
eller en ung tvinges på en genopdragelsesrejse af sine forældre. Kommunerne er derfor i dag meget opmærksomme på, om et barn eller et ungt
menneske udsættes for noget, der minder om social kontrol og måske
kan være i risikozonen for en genopdragelsesrejse.
KL er dog ikke overbevist om, at det vil være til gavn for barnet eller den
unge, at man straffer den eller de forældre der sender deres barn på genopdragelsesrejse. I yderste konsekvens kan loven betyde at kommunerne
skal tilbyde anbringelse af børnene efter hjemkomst fra udenlandsopholdet, da forældrene er fængslet eller sat på gaden grundet en større bødestraf.
Det er en svær balancegang på den ene side at sikre, at ingen børn udsættes for social kontrol eller sendes på genopdragelsesrejse og på den
anden side opretholde et fornuftigt samarbejde med familien.
Alle fagpersoner rundt om børnene som fx lærere, pædagoger og sundhedsplejersker har en skærpet underretningspligt. De skal derfor reagere,
hvis der er tegn på mistrivsel eller andre bekymrende forhold, hvilket
også gælder i forhold til børn og unge med flygtningebaggrund, der sen-
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des på genopdragelsesrejse. Det er ofte svært for kommunerne at gennemskue, om en rejse er tvungen eller frivillig. Og hvis forældre og børn
fastholder, at det er en frivillig rejse, kan det svært at stille noget op.
Det er KL's vurdering, at man bør styrke det forebyggende og opsøgende
arbejde gennem den tidlige indsats over for børn og familier i både dagtilbud og folkeskole. Kommunerne kan også blive endnu bedre til at samarbejde systematisk og dele oplysninger mellem forskellige forvaltninger og
på tværs af kom munegrænser. Hertil kommer, at der kan være behov for
faglig opkvalificering af medarbejdere til at indgå i et styrket nordisk samarbejde
Ved at det gøre det strafbart at sende sine børn til udlandet under de beskrevne alvorlige forhold, vil KL kraftigt opfordre til, at det gøres tydeligt,
hvorvidt kommunerne er retsligt forpligtet til at anmelde det strafbare forhold til politiet.
KL ser også gerne, at det tydeligt kommer til at fremgå af loven, hvornår
det kan være nødvendigt at undlade inddragelse af forældrene, og efter
hvilke regler kommunerne kan bruge den mulighed i arbejdet med børn
og unge, der udsættes for social kontrol.
Nægtelse af udstedelse eller inddragelse af pas
KL er positive overfor det konkrete redskab, der ligger i politiets mulighed
for at tilbageholde eller inddrage et barns pas, når der er grund til at antage, at det pågældende barn ellers vil blive sendt til udlandet under forhold, der bringer den pågældendes sundhed eller udvikling i alvorlig fare.

M d venlig hilsen

Niels Arendt Nielsen
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