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Spørgsmål nr. 18 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 

om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (L 84):

”Vil ministeren oplyse, hvorfor der i lovforslaget ikke gives mu-

lighed for, at der ifm. alle sager, som behandles af et ungdom-

skriminalitetsnævn, beskikkes en advokat til de berørte børn og 

forældre, i betragtning af at disse i langt overvejende grad kan 

forventes at være meget udsatte borgere?” 

Svar:

Det fremgår af den foreslåede bestemmelse i lovforslagets § 46, stk. 1, at 

Ungdomskriminalitetsnævnet skal tilbyde forældremyndighedsindehaverne 

og en ung, der er fyldt 12 år, gratis advokatbistand i sager om: 1) Gennem-

førelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på en institution, ind-

læggelse på et sygehus eller benyttelse af et børnehus, jf. lovforslagets § 32, 

2) anbringelse uden for hjemmet, jf. lovforslagets §§ 14-17, 3) tilbagehol-

delse under en anbringelse, jf. lovforslagets § 18, stk. 1, 4) samvær og kon-

takt, jf. § 18, stk. 2, eller § 32, stk. 2, 5) opretholdelse af anbringelse uden 

samtykke, jf. lovforslagets § 23, og 6) ændring af anbringelsessted, jf. lov-

forslagets § 24. 

Som det fremgår af pkt. 2.1.2.6.3.3 i lovforslagets almindelige bemærknin-

ger, omfatter retten til advokatbistand efter lovforslagets § 46, stk. 1, alle de 

afgørelser, der i dag træffes af det kommunale børn- og ungeudvalg efter 

reglerne i lov om social service. Ved udarbejdelsen af lovforslaget har Ju-

stitsministeriet således lagt sig op ad de tilsvarende regler i lov om social 

service, og der er dermed samme adgang til gratis advokatbistand efter lov-

forslaget som i det gældende sociale system.   
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