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Høring over udkast til  lov om ændring af lov om social 

service (Ny indsats mod asocial adfærd)  

Social- Børne- og Integrationsministeriet har den 18. december 2013 bedt 

KL om eventuelle bemærkninger til udkast til lov om ændring af lov om 

social service (Ny indsats mod asocial adfærd). Høringssvaret skal være 

Social-, Børne- og Integrationsministeriet i hænde senest den 17. januar 

2014.  

 

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 i henhold til DUT 

princippet. 

 

Indledningsvis vil KL gøre opmærksom på, at lovforslagets bestemmelser 

om netværkssamråd også bør gælde for unge, der er over 18 og i efterværn 

efter bestemmelserne i serviceloven, og ikke kun de unge under 18 år. 

Gruppen af unge over 18 år i efterværn kan ligeledes have behov for særlig 

støtte fra kommunens side i sager, hvor de har begået alvorlig kriminalitet 

for at modvirke yderligere kriminalitet. 

 

Til nr. 2 i lovforslaget 

§ 57 d, stk. 1: Etablering af netværkssamråd. 

Ifølge udkast til lovforslag om ny indsats mod asocial adfærd, skal 

kommunen løbende følge op på den iværksatte indsats for løbende at vurdere 

effekten af indsatsen. I dag skal kommunen følge op på indsatsen overfor et 

barn eller ung, og vurdere om handleplanen skal revideres mindst 2 gange 

om året.  

 

Social-, Børne- og Integrationsministeriet 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

 

 

Sendt pr. mail til p-boern@sm.dk. 
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Hvis lovgiver fastholder bestemmelsen i nærværende lovforslag, skal det 

fremgå af lovforslaget, hvad der menes med løbende følge op på indsatsen i 

forhold til de gældende bestemmelser. 

 

Det fremgår tillige af lovforslaget, at man skal kunne forpligte den unge, 

netværket og andre relevante fagpersoner på en indsats, der skal hjælpe den 

unge ud af kriminalitet. Det fremgår ikke af bestemmelsen, hvem der er 

omfattet af netværket. Kan der fx være en fodboldtræner, en kammerat eller 

en forældre til en kammerat? Hvis dette er tilfældet, er der behov for at få 

præciseret, hvad der i givet fald menes med at kunne forpligte denne del af 

netværket.  

 

Der lægges op til i lovforslaget, at der på netværksmødet planlægges og 

iværksættes en kontrolleret indsats overfor den unge. Det fordrer, at der er 

den nødvendige kompetence på mødet til at træffe beslutninger omkring 

foranstaltninger i henhold til lov om social service. I praksis har 

kommunerne centraliseret visitationskompetencen, der typisk er placeret i 

et visitationsudvalg, i ledelsen eller hos lederen. Det vil derfor ofte kræve, at 

ledelsen er repræsenteret på netværksmøderne, idet man ikke forud for 

møderne kan forudsige, hvilke foranstaltninger man på mødet kommer 

frem til, at der bør iværksættes.  

 

Det er uklart, hvordan reglerne omkring samtykke eller ikke samtykke skal 

forstås i det andet sidste afsnit, der begynder med ”Udveksling af 

personoplysninger med eksempelvis personer […]”. Der er behov for en 

tydeliggørelse af reglerne. 

 

Det fremgår ikke af lovforslaget, hvorvidt det er frivilligt for personer i 

netværket at deltage i netværkssamrådet. Det fremgår heller ikke om det er 

frivilligt for forældre og barnet eller den unge at deltage i netværkssamrådet . 

Dette bør præciseres i lovforslaget. 

 

I det sidste afsnit står anført ”[…] I sådanne situationer vil kommunen i stedet 

skulle vurdere, om der er behov for yderligere foranstaltninger efter serviceloven” Hvad 

menes med yderligere foranstaltninger? Der er behov for at eksemplificere, 

hvad det kunne være for yderligere foranstaltninger. 

 

§57 d, stk. 2: Aftale om en handleplan for den unge  

Det fremgår af lovforslaget, at der på baggrund af drøftelserne på 

netværkssamrådet skal aftales en handleplan for hvilke initiativer og 

handlepligter, der kan modvirke, at den unge fortsætter med at begå 

kriminalitet. Det er uklart, hvad der menes med handlepligter. For hvem 

kan man aftale handlepligter? Kan man fx aftale handlepligter for 

fodboldtræneren eller naboen, hvis de deltager på mødet?  
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Det fremgår af forslaget, at aftalen fx kan omfatte et kursus i 

vredeshåndtering. Hvilken paragraf i serviceloven vil et sådant kursus kunne 

iværksættes efter?  

 

Det er desuden vigtigt, at man i drøftelserne på netværkssamrådet om 

behov for at iværksætte foranstaltninger er opmærksom på, hvilke indsatser 

og initiativer, der er eller kan være i exit-programmet. Det kan være, at den 

unge skal have hjælp fra exit enheden. 

 

Det er uklart hvilke regler der gælder, hvis kommunen/myndigheds- 

sagsbehandleren eller lederen fra myndighedsafdelingen er uenig i den eller 

de foranstaltninger, som den øvrige del af deltagerne på netværkssamrådet 

foreslår? Det bør fremgå tydeligt i lovforslaget, at det fortsat er 

myndighedssagsbehandleren eller lederen, der har den endelige kompetence 

til at træffe afgørelse om foranstaltninger for børn og unge i henhold til 

serviceloven. 

 

Det er uklart i lovforslaget, hvorvidt der altid skal udarbejdes en børnefaglig 

undersøgelse efter at der er udarbejdet en handleplan for den unge på 

netværksmødet. Ifølge serviceloven skal der udarbejdes en børnefaglig 

undersøgelse i alle børnesager, før der udarbejdes en handleplan for barnet. 

SKAL der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse førend der udarbejdes en 

handleplan i denne type akutsager, som nærværende lovforslag omhandler? 

Og skal der i de sager, hvor der allerede er udarbejdet en børnefaglig 

undersøgelse, ske en revision af undersøgelsen i disse akutsager? 

 

I det sidste afsnit på side 17 i bemærkningerne til lovforslaget står ”Det 

afhænger af en konkret vurdering af kriminalitetens omfang og karakter sammenholdt 

med de øvrige oplysninger om den unge og den unges situation, herunder oplysninger fra 

eksisterende børnefaglige undersøgelser, øvrige forebyggende indsatser, der allerede måtte 

være igangsat m.v., om der er grundlag for at træffe afgørelse om eventuelt yderligere 

foranstaltninger over for den unge. Det kan f.eks. være en afgørelse om, at der skal 

udarbejdes en børnefaglig undersøgelse efter § 50, eller at en eksisterende undersøgelse 

skal opdateres. Der kan eksempelvis også træffes afgørelse om ungepålæg efter 

servicelovens § 57 b, såfremt betingelserne herfor vurderes at være opfyldt.”  

 

Uklarheden vedrørende kravet om en børnedaglig undersøgelse, som er 

omtalt ovenfor, forstærkes yderligere af, at det fremgår af lovforslaget, at 

deltagerne på netværkssamrådet fx kan træffe afgørelse om, at der skal 

udarbejdes en børnefaglig undersøgelse efter § 50.  

 

I lovforslaget fremgår det, at det kun er hensigtsmæssigt at afholde 

netværkssamråd med barnet eller den unge én gang inden for en kortere 

periode, eksempelvis et år. Begrundelsen er, at man med netværkssamrådet 

vil vise barnet eller den unge, at deres kriminelle handling tages alvorligt og 
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afføder en reaktion. KL undrer sig over denne vurdering. KL mener 

derimod, at man viser den unge, at man tager sagen alvorligt og ønsker at 

holde fast i sagen ved at holde flere netværkssamrådsmøder, hvis den unge 

gentagne gange foretager sig noget kriminelt. Der kan således være tale om 

flere møder indenfor et år. 

 

Til nr. 4 i lovforslaget 

KL undrer sig over formuleringen i lovbemærkningerne om ”[…] at i den 

foreslåede bestemmelse ophæves reglen om, at man må fiksere børn og unge, da 

bestemmelsen ikke har været anvendt og ej heller er tiltænkt anvendt.”. Bestemmelsen 

har vel været tænkt anvendt, da den i sin tid blev indført? 

 

Til nr. 7 i lovforslaget  

Ifølge lovforslaget kan leder på døgninstitutioner samt opholdssteder eller 

den, der bemyndiges dertil, uden retskendelse træffe bestemmelse om at foretage 

en undersøgelse af barnets eller den unges person eller opholdsrum, hvis 

der er bestemte grunde til at antage, at barnet eller den unge er i besiddelse 

af effekter, hvor besiddelsen medfører, at ordensbestemmelser ikke kan 

overholdes, eller at sikkerhedshensyn ikke kan iagttages. 

 

KL undrer sig over, at ledere af døgninstitutioner og opholdssteder 

fremover kan beslutte, at der skal foretages en undersøgelse af barnets eller 

den unges person eller opholdsrum uden retskendelse. I den forbindelse vil 

KL anbefale, at ordene ”træffe bestemmelse” foldes ud, så det klart og tydeligt 

fremgår, om der er tale om en afgørelse, den unge kan klage over og i givet 

fald til hvem. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Tina Wahl 

 


