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Spørgsmål nr. 13 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 

om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (L 84):

”Vil ministeren bekræfte, at et 10-årigt barn kan anbringes i en 

sikret døgninstitution som led i et forbedringsforløb, jf. § 13, 

stk. 1, nr. 5, og vil ministeren i forlængelse heraf bekræfte, at en 

sådan anbringelse vil ske på samme vilkår, som der ellers gæl-

der ved ophold på sikrede døgninstitutioner?”

Svar:

Det følger af § 63 b, stk. 5, i lov om social service (om anbringelse på sik-

rede døgninstitutioner), at børne- og socialministeren kan fastsætte regler 

om, at børn- og ungeudvalget kan træffe afgørelse om at dispensere fra al-

dersgrænsen i særlige situationer i forhold til børn under 12 år. Børn under 

12 år kan således allerede i dag i særlige situationer anbringes på sikrede 

døgninstitutioner og afdelinger.

Ungdomskriminalitetsnævnet vil efter den foreslåede bestemmelse i lovfor-

slagets § 14, stk. 1, kunne træffe afgørelse om anbringelse uden for hjem-

met som led i et forbedringsforløb. Den foreslåede bestemmelse i lovforsla-

gets § 16, stk. 1, fastsætter de nærmere betingelser for, hvornår anbringelse 

efter § 14 kan ske på en sikret døgninstitution for unge i alderen 12 til 17 år. 

Efter bestemmelsens stk. 3 kan børne- og socialministeren fastsætte nær-

mere regler om anvendelsen af sikrede døgninstitutioner, herunder at Ung-

domskriminalitetsnævnet i særlige situationer kan træffe afgørelse om at 

dispensere fra aldersgrænsen i stk. 1 i forhold til børn under 12 år. 

Lovforslagets § 16, stk. 3, skal sikre en identisk retsstilling for børn og unge, 

der anbringes efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, og børn og 

unge, der anbringes efter lov om social service. Bestemmelsen svarer såle-

des til retsstillingen på det sociale område i dag og skal administreres i over-

ensstemmelse med disse regler. Anbringelse på en sikret døgninstitution ef-

ter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet vil dermed ske på samme 

vilkår, som anbringelse efter reglerne på det sociale område. 
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