Referat fra orienteringsmøde om ungdomskriminalitetsreform
den 29. november 2018
Tilstede
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Erik Hansen Ballerup Kommune
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Jonas Mannov Ishøj Kommune
Fra politiet
Politidirektør Kim Christiansen
Chefpolitiinspektor Knud Stadsgaard
Stabschef Karen Marie Olsen
Chef anklager Jens Jacobsen
Politiinspektør Mogens Lauridsen
Politiinspektør Allan Nyring
Politiinspektør Mikael Wern
Juridisk konsulent Jannik Rasmussen (referent)
Øvrige eksterne
Chef for Ungdomskriminalitetsnævnet sekretariat Marianne Schmidt
Chef for Ungekriminalforsorgen

Kort referat
Kim Christiansen bød velkommen.
Gennemgang af PP om “Implementering af ungdomskriminalitetsreform” v/AIIan Nyring
Der blev gjort opmærksom på, at der stadig er meget, der er uafklaret i forhold til, hvordan
processen skal køre. SSP samarbejdet har kørt i mange år og fungerer godt, men rammerne for

arbejdet skal vurderes ifm. gennemførelse af ungdomskriminalitetsreformen.
Gennemgang af PP om Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat v/Marianne Schmidt
Ungdomskriminalitet. nævnet er et uafhængigt nævn. En del af nævnet er koordinationsudvalget,
som skal sikre en ensartet praksis landet over. Området bliver generelt præget af korte frister,
hvilket medfører pres i alle led af kæden, ikke mindst i kommunerne. Der er allerede identificeret
potentielle udfordringer, eks. med indkaldelse af de unge og deres forældre, og betydningen af
eventuelle udeblivelser, ligesom der på nuværende tidspunkt ikke er udpeget nogen
nævnsformand.
Forsamlingen drøftede løst forskellige potentielle udfordringer, som det ser ud på nuværende
tidspunkt. Forsamlingen udtrykte bekymring for, hvordan de unge vil opleve kommunernes
“dobbeltrolle” i de sager, der bliver aktuelle for nævnet, og hvordan kommunerne skal agere i tiden
op til og efter, at politiet bliver involveret, men inden der er truffet afgørelse i nævnet om det videre
forløb.
Allan Nvring oplyste, at man i politiet er klar over de udfordringer, der kan være, og at eventuelle
uklarheder og problemer må løses løbende. Justitsministeriet er allerede er i gang med at
undersøge og behandle flere af de udfordringer, som reformen medfører.
Forsamlingen spurgte til muligheden for at reagere over for udeblivelse ved nævnsbehandling, og i
givet fald hvilke muligheder der er.
Knud Stadsgaard og Marianne Schmidt oplyste, at der vil være mulighed for at reagere på
udeblivelse fra nævnsbehandling. Det vil konkret være op til nævnene at afgøre, hvad der skal ske.
Oplæg fra Mette Adamsen fra ungekriminalforsorgen
Der arbejdes på nuværende tidspunkt med at lave bekendtgørelser og vejledninger. De forventes
at være klar, når loven træder i kraft. Ungekriminalforsorgen vil have en dobbeltrolle med tilsyn på
den ene side og kontrol af at fastsatte vilkår overholdes på den anden side. Der vil ligeledes skulle
føres tilsyn med, at kommunen iværksætter de foranstaltninger, der er besluttet af nævnene. Det
forventes, at der skal behandles 750 sager om året. I forhold til straksreaktioner og
forbedringsforløb, er der lagt op til en vis kreativitet.
Forsamlingen udtrykte bekymring for, hvorvidt kommunerne — med de korte frister der er — kan
nå at oplyse sagerne tilstrækkeligt.
Marianne Schmidt oplyste, at det vil være muligt at komme med en foreløbig udtalelse/indstilling.
Forsamlingen spurgte til, om kommunens indstillinger skal være “skrappere” i tilfælde af, at
tidligere nævnsafgørelser ikke er blevet opfyldt, for at nævnene og kommunerne dermed får den
nødvendige autoritet gennem reformen.
Mette Adamsen var umiddelbart enig i betragtningen om, at nævnsafgørelser måtte blive
skrappere, hvis tidligere afgørelser ikke var blevet overholdt, men gjorde samtidig opmærksom på,
at det i sidste ende er op til nævnene.
Forsamlingen spurgte til, om vejledninger og lign, forventes at være klar til lovgivningen træder i
kraft.
Mette Adamsen og Marianne Schmidt oplyste at der er fokus på det, og at vejledninger forventes
at være klar. 1.1.19.

Marianne Schmidt oplyste at processen med at udpege medlemmer er i gang, og at KL er inde
over, idet flere medlemmer fra kommunerne skal vælges.

