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Spørgsmål nr. S 623 fra medlem af Folketinget Peter Skaarup (DF): 

”Vil ministeren svare på, om 16 straksreaktioner ud af 470 sa-

ger i 2019 i ungdomskriminalitetsnævnet efter ministerens egen 

holdning er tilfredsstillende, og om de efter ministerens egen 

holdning stemmer overens med hensigten bag reformen?”

Svar:

Jeg er overrasket over, at Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet så få af-

gørelser om straksreaktioner. 

Formålet med oprettelsen af nævnet var at skabe fælles retning og konse-

kvens over for kriminelle børn og unge. Der skulle sættes tidligere ind, og 

der skulle være en mærkbar reaktion ved kriminalitet, så børnene og de unge 

ville komme til at forstå, at alle handlinger har konsekvenser. 

Straksreaktionerne er et vigtigt redskab til at opfylde det mål, og det er der-

for min holdning, at antallet af straksreaktioner er for lavt. 

Ungdomskriminalitetsnævnet er forholdsvist nyt, og det blev oprettet som 

led i en stor reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Det er derfor na-

turligt, at både kommunerne og det nye nævn har skullet finde sine ben og 

vænne sig til det nye set-up og den nye måde at gøre tingene på.  

Der er dog ingen tvivl om, at der på det her område er plads til forbedring. 

Jeg har derfor bedt mine embedsmænd om at tage fat i de relevante parter 

for at se på, hvordan vi kan sikre, at straksreaktionerne i højere grad bliver 

anvendt. 

På lidt længere sigt skal der ske en evaluering af nævnet. I den forbindelse 

vil der også blive set på, om nævnet fungerer efter hensigten, bl.a. i relation 

til antallet af straksreaktioner.  
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