
 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 72 28 24 00 

Folketingets Lovsekretariat 

Medlem af Folketinget Marie Bjerre (V) har d. 19. oktober 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 99 til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 99: 

”Hvad mener ministeren om, at langt flere socialt udsatte børn og unge frihedsberøves 

og anbringes på sikrede døgninstitutioner side om side med ungdomskriminelle som 

beskrevet i Kristeligt Dagblad den 17. oktober 2020? ” 

Svar: 

Der er ingen tvivl om, at en anbringelse af børn og unge på en sikret døgninstitution er 

meget indgribende.  

Derfor må børn og unge også kun anbringes socialretligt på en sikret døgninstitution, 

hvis det er absolut påkrævet, f.eks. fordi barnet eller den unge er til fare for sig selv el-

ler andre. Af samme grund er der skærpede processuelle krav til sagens behandlingen 

af hensyn til retssikkerheden og barnets eller den unges bedste. Og det er selvfølgelig 

helt afgørende, at børnene og de unge får den rette indsats, så vi ikke svigter børn og 

unge, som i forvejen kæmper med alvorlige og komplekse udfordringer. 

Jeg er derfor også meget opmærksom på de problemstillinger og bekymringer, som 

bliver beskrevet i artiklen i Kristeligt Dagblad den 17. oktober 2020, ”Krav: Adskil sår-
bare unge fra kriminelle”. Jeg forstår det sådan, at det er den artikel, der henvises til i 

spørgsmålet.  

Som det fremgår af artiklen, er der er sket en markant stigning i andelen af børn og 

unge, som anbringes af sociale årsager på en sikret døgninstitution – ”knap hvert 

tredje barn og ung på en sikret institution i 2019 var socialt anbragt mod blot hver 20. 

i 2010.” 

Det er klart, at det gør indtryk, ikke mindst fordi der er tale om en gruppe af meget ud-

satte børn og unge, der anbringes sammen med unge, som er i varetægtssurrogat eller 

afsoner en dom.  

Det giver anledning til at overveje, om det er de rette rammer for børnene og de unge, 

eller om der behov for f.eks. en anden organisering eller andre typer indsatser. Samti-

dig er det er en kompleks problemstilling med flere nuancer og hensyn. For uanset om 

der er tale om børn og unge, som anbringes pga. kriminalitet eller pga. sociale proble-

mer, så kan der være tale om børn og unge med vidtgående støttebehov pga. f.eks. mis-

brug, diagnoser m.v. Derfor er det er en problematik, jeg vil se nærmere på af hensyn 

til børnene og de unge. Blandt andet er det et centralt fokus i evalueringen af det speci-

aliserede socialområde, at der skal ses på, om der er de rette specialiserede tilbud. 

Samtidig kan vi se, at en del af børnene og de unge har psykiske vanskeligheder. Med 
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regeringens kommende 10 års plan for psykiatrien vil der være særskilt opmærksom-

hed på netop børn og unge med psykiske lidelser. 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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