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Spørgsmål nr. 262 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren i forlængelse af svar på REU alm. del - spm. 92 

konkretisere, hvordan Ungdomskriminalitetsnævnet konkret og 

i praksis sikrer, at fastsatte hjemtidspunkter bliver overholdt - 

kommer en sagsbehandler f.eks. på uanmeldt hjemmebesøg kl. 

23.00 om aftenen?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende: 

 

”1. Som det fremgår af Justitsministeriets besvarelse af 6. no-

vember 2020 af spørgsmål nr. 92 (Alm. del) fra Folketingets 

Retsudvalg, som spørgsmålet henviser til, følger det af § 47 i lov 

om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (ungdomskriminali-

tetsloven), at ungekriminalforsorgen fører tilsyn med, at barnet 

eller den unge efterlever Ungdomskriminalitetsnævnets afgø-

relse. Efterlever barnet eller den unge ikke Ungdomskriminali-

tetsnævnets afgørelse, skal ungekriminalforsorgen træffe foran-

staltninger med henblik på at sikre, at barnet eller den unge ef-

terlever nævnets afgørelse. 

 

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 33 af 11. januar 2019 

om ungekriminalforsorgens tilsyn med barnets eller den unges 

efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse, at un-

gekriminalforsorgen mindst en gang om ugen skal kontrollere, 

at barnet eller den unge efterlever Ungdomskriminalitetsnæv-

nets afgørelse. Kontrollen skal omfatte alle de foranstaltninger, 

der fremgår af nævnets afgørelse. Det fremgår videre af § 12, at 

i de situationer, hvor barnet eller den unge ifølge Ungdomskri-

minalitetsnævnets afgørelse skal befinde sig på et bestemt sted 

på et bestemt tidspunkt, fastsætter ungekriminalforsorgen i det 

enkelte tilfælde, hvordan kontrollen skal finde sted. Kontrollen 

kan ske uanmeldt. 

 

Ungekriminalforsorgen fører således også kontrol med bar-

nets/den unges efterlevelse af foranstaltninger om fastsatte 

hjemtidspunkter.  

 

Hvis barnets eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminali-

tetsnævnets afgørelse forløber uproblematisk, kan den ugentlige 

kontrol efter to måneder ske ved, at ungekriminalforsorgen 

alene kontrollerer enkelte af foranstaltningerne. Kontrollen skal 

ske på en sådan måde, at alle de foranstaltninger, der er inde-

holdt i afgørelsen, kontrolleres inden for en måned. Dette frem-

går af bekendtgørelsens § 15. 
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2. Kontrol af hjemtidspunkter sker uanmeldt og foregår som ud-

gangspunkt telefonisk. Den ungetilsynsførende ringer til bar-

nets/den unges forældre umiddelbart efter, at barnet/den unge 

skal være hjemme, og beder om at tale med barnet/den unge. I 

nogle tilfælde ringes der direkte til barnet/den unge.  

 

Såfremt forældrene eller barnet/den unge ikke besvarer opkal-

det, foretages der yderligere to opkald. Hvis det fortsat ikke er 

muligt at få kontakt til barnet/den unge, laves der en indskær-

pelse på manglende efterlevelse af foranstaltningen om hjem-

tidspunkter. 

 

I visse tilfælde foretager ungekriminalforsorgen uanmeldt fysisk 

kontrol på barnets/den unges bopæl, hvis der er særlig mistanke 

om, at den unge ikke efterlever hjemtidspunkterne. Den fysiske 

kontrol udføres af den ungetilsynsførende i samarbejde med en-

ten politiet, en kommunal medarbejder eller en anden medarbej-

der fra ungekriminalforsorgen.” 
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