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Høringssvar vedrørende forslag til lov om kriminalpræventive 
sociale indsatser   

FOA- Fag og Arbejde vil meget gerne benytte lejligheden til at kom-

mentere på nærværende lovforslag. 

 

Generelle kommentarer: 

FOA – Fag og Arbejde er bekymret for at nærværende lovforslag, er en 

kvalitetsforringelse for udsatte børn og unge samt borgere med nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne samt medarbejdere. Der er ingen let-

te løsninger i det pædagogiske arbejde, hverken på døgninstitutioner, 

bosteder for børn og unge eller i boformer for voksne. Det er et specia-

liseret område, der fordrer de rette normeringer for en god faglig pæ-

dagogisk og etisk indsats, samt at personalet besidder de rette kompe-

tencer.  

Der kan derfor vælges at tænke i andre baner end udelukkende at ind-

føre indgrebsmuligheder, som eksempelvis at låse beboere inde om 

natten.  

Det fremgår ikke af lovforslaget, hvor adskilt de delvist lukkede afde-

linger er fra det ordinære botilbud. Skal det opfattes som, at de to ty-

per boform deler matrikel, drift og administration, men ellers er adskilt 

fra hinanden? Det er nemlig svært foreneligt med tanken om eget 

hjem, hvis man er ordinær beboer på et bosted, hvor nogle adfærds-

forstyrrede ikke domsanbragte unge eller domsanbragte beboere med 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan udsættes for indgreb af 

fængselslignende karakter. Det forudsætter stor fysisk adskillelse af 

disse afdelinger.  

Der er med det skitserede forslag stor fare for, at det ordinære botil-

budsområde og døgninstitutions område, som udgør beboernes hjem, 

ændres til delvis lukkede afdelinger af institutionslignende karakter, 

hvis ikke der en meget skarp opdeling af områderne. Dette kan få 
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usandsynlig stor konsekvens for de ordinære beboeres livskvalitet og 

tryghed. Det kan komme til at ødelægge indsatsen overfor børn og un-

ge med adfærdsproblemer i de åbne døgninstitutioner, hvis disse insti-

tutioner og pædagogiske indsats bliver præget af en mere ”intensiv og 

struktureret behandlingsform”. 

Det vil udfordre det faglige pædagogiske arbejde og den faglighed, der 

er kernen i det pædagogiske arbejde med udsatte børn og unge samt 

børn, unge og voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsnedsæt-

telse.  

Vi er i særdeleshed betænkelige overfor forslaget, da det øjensynligt 

fremkommer, fordi kommunerne ikke har benyttet sig af den eksiste-

rende mulighed for at oprette delvist lukkede institutioner. Det står 

faktisk som den alt overvejende begrundelse for forslaget i bemærk-

ningerne, at kommunerne ikke har benyttet sig af den mulighed.  

Med lovforslaget er der fare for, at botilbudsområdet bliver yderligere 

institutionaliseret. En del af ideen omkring de åbne boformer er, at 

borgerne integreres i det omkringliggende samfund. Denne integration 

vil blive udfordret, hvis de delvist lukkede afdelinger skal placeres i de 

åbne boformer.  

Sidst, men ikke mindst, er vi meget bekymrede for den domsanbragtes 

rettigheder, når indgrebene skal initieres af kommunalbestyrelsen med 

delegationsret til stedets ledelse. Vi vil foreslå, at indgrebsmuligheder-

ne fastsættes ved domsafsigelsen.  

 

 

Specifikke kommentarer:  

FOA- Fag og Arbejde er bekymret over flere af de foreslåede lovæn-

dringer.  

§ 66 nr. 6. Her introduceres tiltaget ’’delvis lukkede afdelinger på døgn-

institutioner’’, som så finder anvendelse i beskrevne paragraffer på side 

1. FOA – Fag og Arbejde finder, at det er forbundet med problemer, at 

der lægges op til at åbne døgninstitutioner skal have særlige delvis 

lukkede afdelinger i det åbne regi. Der findes allerede delvis lukkede 

døgninstitutioner, som rummer de unge, der har behov for disse ram-

mer. Det er en meget stor udfordring, at der oprettes særlige delvis 

lukkede afdelinger i de åbne døgninstitutioner, da det vil kunne have 
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massiv indflydelse på de øvrige unge, der bor i den ordinære åbne 

døgninstitution. Mange af disse unge er særligt sårbare overfor eksem-

pelvis påvirkninger fra en adfærdsvanskelig og muligvis domsanbragte 

kriminel ung. Den sociale læring i de unges hverdag og udvikling vil 

kunne blive farvet af det miljø, det vil medføre at oprette delvis lukke-

de afdelinger i de åbne døgninstitutioner, hvis ikke adskillelsen er me-

get radikal og tydelig.  

Vi er ligeledes bekymrede for, at det ikke er med et pædagogisk udvik-

lingsperspektiv for øje, at man vil benytte de delvis lukkede afdelinger 

på døgninstitutionerne, men udelukkende på baggrund af et økonomisk 

incitament. 

Man kunne også vende tænkningen lidt på hovedet, således at det var 

de delvist lukkede døgninstitutioner, der havde delvist åbne afdelinger 

for de unge der kunne have brug for dette.  

Her ville man ligeledes sikre, at de børn og unge der er i målgruppen, 

stadig kan forblive i samme miljø med samme personale og andre an-

bragte unge, uanset at der i perioder er behov for at anvende de mu-

ligheder for fastholdelse og tilbageholdelse som de delvis lukkede 

døgninstitutioner allerede giver.  

 

§§137 f: Vi er bekymrede for, at de skitserede indgrebsmuligheder ved 

delegation til den stedlige ledelse i nogle tilfælde vil finde anvendelse, 

fremfor en styrket pædagogisk indsats gennem bedre normering eller 

ved at kompetenceudvikle personalet, til at kunne løse en given situa-

tion ad pædagogisk vej. Meget pædagogisk støtte hviler på relations-

pædagogiske elementer, som tillid og anerkendelse, som vil kunne ud-

fordres i borger- medarbejderrelationen, hvis indgrebsmulighederne 

anvendes som værktøj i stedet for anvendelse af en faglig kvalificeret 

pædagogisk indsats.   

Generelt synes vi, at det er en sårbar konstruktion der lanceres, når 

indgrebsmulighederne delegeres til lederen. Vi er klar over, at der ind-

imellem foregår handlinger, som fordrer hurtig indsats for at forhindre 

kriminalitet. Men indgrebsmulighederne må aldrig erstatte den pæda-

gogiske indsats. Som det beskrives, er der en rapporteringspligt ved 

indgreb. Borgerens handlekommune bør ligeledes orienteres ved hvert 

indgreb for at sikre borgeren bedst muligt.  
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§ 137 j: Aflåsning af den domsanbragtes bolig for natten har meget ka-

rakter af frihedsberøvelse. Der må være forskel på at undvige fra eget 

værelse, og så at undvige fra boformen. Er der tale om, at man er til 

fare for de øvrige beboere i den åbne boform, er den domsanbragte, 

muligvis generelt fejlanbragt, da boformen udgør de øvrige beboeres 

hjem. Altså den trygge ramme omkring de øvrige beboeres liv.  

Vi har vanskeligt ved at se, hvordan det pædagogiske og omsorgsfagli-

ge personale skal have kompetence til at afgøre, om en borger er sui-

cidaltruet. Det ligger uden for personalets kompetenceområde. Ligele-

des, er personalet ikke uddannet til at afgøre, om indelåsning af borge-

ren indebærer en sundhedsmæssig risiko. Det fremgår endvidere, at 

der skal iværksættes jævnlig overvågning. I mange boformer, er der 

udelukkende sovende nattevagt. Hvis der var vågen nattevagt, ville 

denne ligeså godt kunne opholde sig i nærheden af den domsanbragtes 

bolig om natten, og således ad pædagogisk vej forhindre, at den 

domsanbragte rømmer fra boformen. En anden mulighed ville være at 

afsætte ressourcer til fast vagt, som gennem en pædagogisk indsats 

ville kunne afhjælpe, at den domsanbragte rømmer fra boformen om 

natten.  

 

§ 137 m: Her beskrives kravene til registreringen. Vi synes, at der 

mangler en beskrivelse af de pædagogiske tiltag, der allerede er afprø-

vet samt en fortsat beskrivelse af de fremadrettede pædagogiske til-

tag, der skal afhjælpe behovet for indgrebsmulighederne.  

§ 137 5) stk. 3. Her vil vi foreslå, at borgerens handlekommune ligele-

des orienteres, set i lyset af en kommende tilsynsreform, hvor samar-

bejdet mellem det personrelaterede tilsyn samt det driftsorienterede 

samarbejde er essentielt for en kvalitetsforbedring. Her kunne man li-

geledes akkumulere både viden, statistik og læring hos de 5 kommen-

de kommunale tilsynsenheder. 

 

Vi har i de specifikke kommentarer forholdt os til lovudkastets indhold i 

forhold til alternativer eller opmærksomhedspunkter ved denne lovud-

videlse. Det er dog vigtigt for os afslutningsvis, endnu en gang at gøre 

opmærksom på vores holdning, som er beskrevet under dette hørings-
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svars generelle kommentarer. Vi oplever, at man med de beskrevne 

indgrebsmuligheder på de i dag åbne bosteder uden sikrede afdelinger, 

kan komme til at forringe livskvaliteten for børn, unge og voksne, der 

enten er udsatte eller har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, 

ved at flytte opgaver fra de sikrede institutioner ud til de åbne bofor-

mer.  

Et alternativ til dette lovudkast kunne være, at kommunerne benyttede 

lukkede institutioner og udvidede med mulighed for delvis åbne afde-

linger. Dette lægger sig egentlig op af tænkningen om eksempelvis de 

3 trin i straffelovens § 74 a., om ungdomssanktionens udmøntning. Her 

er tænkningen, at den anbragte dømte bevæger sig fra delvis lukket 

institution, til åben boform og til ambulant regi. I så fald, den unge har 

brug for en åben boform med delvis lukkede afdelinger kunne det ligge 

i forlængelse af de delvis lukkede institutioner, som i forvejen har ek-

spertisen på området. Ligeledes, vil beboerne i de åbne boformer, både 

børn, unge og voksne ikke skulle leve deres liv i et regi med delvis luk-

kede afdelinger, hvor man anbringer dømte borgere tæt på/sammen 

med sårbare borgere.  

FOA mener, at det udgør en fare for beboerens retssikkerhed, at man 

indfører de foreslåede indgrebsmuligheder, forvaltet af kommunalbe-

styrelse og leder uagtet om der er tale om, at borgeren er beboer på 

eksempelvis Kofoedsminde eller i et § 108 tilbud.  

 

Samlet set mener vi, at lovforslaget er alt for uklart formuleret og in-

deholder alt for mange usikre momenter for både borgere og personale 

i den nuværende form. 

 

FOA- Fag og Arbejde står gerne til rådighed for yderligere uddybning af 

vores kommentarer og betænkeligheder i forhold til denne høring og vil 

meget gerne deltage i arbejdet fremadrettet på området.  

Jeg kan kontaktes via mail på jaks@foa.dk 

 

Venlig hilsen  

 

Jakob Sølvhøj  

Sektorformand  


