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Spørgsmål nr. 21 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 

om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (L 84):

”Hvilke empiriske fund kan ministeren henvise til, som viser, at 

en øget oplevelse af konsekvens for den berørte gruppe af børn 

og unge vil føre til et fald i kriminaliteten, og hvilke forventnin-

ger har ministeren i forlængelse heraf til udviklingen i ungdom-

skriminaliteten efter lovforslagets eventuelle ikrafttrædelse?”

Svar:

Justitsministeriet og Børne- og Socialministeriet holdt i 2016 en række wor-

kshops med forskellige temaer relateret til bekæmpelse af ungdomskrimi-

nalitet.

På den første workshop, hvor der bl.a. var deltagere fra kommuner, regio-

ner, SSP, interesseorganisationer og døgninstitutioner, drøftedes indsatsen 

over for børn og unge, som har begået kriminalitet, og som er i risikozonen 

for at begå kriminalitet igen.

En af hovedpointerne fra workshoppen var, at det er vigtigt, at der er en hur-

tig og mærkbar reaktion, når børn og unge begår kriminalitet, så de bliver 

ansvarliggjort og oplever, at kriminel adfærd har konsekvenser. Der var en 

opfattelse af, at børn og unge, som har begået kriminalitet, ikke oplever dette 

i dag.

Jeg er af den klare overbevisning, at oprettelsen af Ungdomskriminali-

tetsnævnet, som bl.a. kan fastsætte målrettede straksreaktioner, vil bidrage 

til at sikre, at barnet eller den unge, som har begået kriminalitet, udvikler sig 

i en mere positiv retning, hvor barnet eller den unge bedre forstår konse-

kvenserne af kriminelle handlinger, og hvor der derfor er mindre risiko for 

ny kriminalitet.  

Det følger af den politiske aftale af 29. juni 2018 om en reform af indsatsen 

mod ungdomskriminalitet, som danner grundlag for lovforslaget, at der i for-

bindelse med den overordnede evaluering af reformen vil blive foretaget en 

evaluering af indsatsen over for de børn og unge, der har været igennem det 

nye Ungdomskriminalitetsnævn, herunder i forhold til recidiv. 
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