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Om et par interessante og aktuelle publikationer: 
Ankestyrelsen offentliggør i dag praksisundersøgelsen Ophør af anbringelse ved det 18. år. 
Praksisundersøgelser belyser den konkrete praksis i landets kommuner og er, med Ankestyrelsens 
egne ord, ” stikprøveundersøgelser af kommunale afgørelser og konkret sagsbehandling inden for et 
bestemt emne og lovgrundlag inden for velfærdsområdet”.  

På Ankestyrelsens hjemmeside (www.ast.dk) kan man desuden se følgende beskrivelse af 
praksisundersøgelser: ”Formålet med praksisundersøgelser er at give myndighederne, i særdeleshed 
kommunerne, kvalificerede råd og meldinger om både gode og dårlige forhold i sagsbehandlingen 
og afgørelserne. 

Praksisundersøgelser skal være med til at sikre en tilfredsstillende kvalitet i afgørelserne og en 
ligebehandling af borgerne uanset, hvor i landet de bor. Undersøgelserne er et vigtigt element i 
Ankestyrelsens praksiskoordinering på velfærdsområdet.” 

På hjemmesiden står videre: 

”Hvis vores stikprøver og praksisundersøgelser viser fejl og mangler, bliver det beskrevet i 
undersøgelsens rapport, som udsendes til de medvirkende kommuner og til alle abonnenterne. 
Praksisundersøgelser kan dermed sikre en ensartethed i behandlingen af borgere på såvel regionalt 
som på landsplan. 

Vores praksisundersøgelser giver kommunerne og nævnene (de sociale nævn og 
beskæftigelsesankenævn er også mål for undersøgelserne, red) et dokumenteret grundlag for at 
udvikle og forbedre kvaliteten af deres fremtidige sagsbehandling og afgørelser. 

Forventningen er, at kommuner og nævn ændrer adfærd og følger anbefalingerne i vores 
praksisundersøgelser. Dermed kan praksisundersøgelserne bidrage til at mindske variationen i 
afgørelsespraksis mellem kommunerne.” 

I den aktuelle undersøgelse har Ankestyrelsen vurderet 17 kommuners praksis i sagsbehandlingen 
for anbragte unge vedrørende ophør af anbringelse ved det fyldte 18. år. 139 konkrete sager er 
blevet gennemgået. Undersøgelsen har fokus på, om kommunerne følger lovgivningens krav om at 
revidere handleplanen for den unge – at træffe en afgørelse om behovet for efterværn i god tid inden 
den unge fylder 18 år.  

De store linjer i undersøgelsen er, at kommunerne er usikre på den gældende lovgivning, når det 
drejer sig om den afsluttende opfølgning for unge anbragte – samt at der fortsat er mangler 
vedrørende sagsbehandlingen i næsten alle sager. Således opfylder 93 procent af sagerne ikke alle 
krav i loven. Af undersøgelsen fremgår det, at hovedparten af disse kun mangler opfyldelsen af én 
betingelse, for at man kan sige, at loven er fuldstændig fulgt. Den manglende betingelse er ofte, at 
afgørelsen ikke er truffet i tide – altså et halvt år før den unge fylder 18, som loven foreskriver. Men 
det fremgår også, at der i en del sager ikke er truffet en egentlig afgørelse, for hvordan den unges 
start på voksenlivet skal være. Og 30 procent af sagerne indeholder flere mangler. 



FADD har tidligere, blandt andet i den løbende dialog med Velfærdsministeriet, påpeget 
vigtigheden af at sagsbehandlingsarbejdet startes i tide, når der er tale om unge, der nærmer sig de 
18 år. Det er helt på linje med de anbefalinger, som Ankestyrelsen knytter til undersøgelsen: 

”Ankestyrelsen anbefaler, at kommunerne påbegynder sagsbehandlingsforløbet langt tidligere, end 
det nu er tilfældet. 

Kommunerne opfordres til at indarbejde sagsbehandlingsrutiner, som sikrer, at den unge inddrages, 
at handleplanen revideres og at afgørelsen træffes ved det 17½ år. Det vil give den unge vished om 
sin situation og mulighed for at forberede sig i god tid, inden det fyldte 18. år. Samtidig styrkes den 
unges retssikkerhed”, fremgår det af den ledsagende pressemeddelelse. 

Undersøgelsen kan som sagt findes på www.ast.dk , men vil nok også være at finde på FADDs 
hjemmeside indenfor en overskuelig fremtid.  

Lovgrundlag: 

I henhold til servicelovens § 68 stk. 5 skal kommunalbestyrelsen i den unges opholdskommune 
senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år træffe afgørelse om, 
hvorvidt den unge har behov for foranstaltninger efter servicelovens § 76. 

Kommunalbestyrelsen skal samtidig i samarbejde med den unge revidere handleplanen og 
herunder tage stilling til den unges videre forløb med hensyn til uddannelse og beskæftigelse. 

 

 

Justitsministeriet har for ganske nylig offentliggjort rapporten Ungdomssanktionen – en 
effektevaluering. Rapporten konkluderer, at ungdomssanktionen ikke har haft den ønskede effekt. 
Fra 1. juli 2001 til 31. august 2006 blev 416 unge idømt ungdomssanktion – og opfølgende 
undersøgelser viser, at 80 procent af disse har brudt loven igen. 

”Det er meget uheldigt, for det er helt centralt at få de unge ud af kriminaliteten”, sagde Eva Smith, 
formand for Det Kriminalpræventive Råd, således til Politiken i tirsdags. 

I artiklen beskrives ungdomssanktionens historie. Det var den daværende justitsminister Frank 
Jensen (S), der lancerede det nye tiltag i 2001. Han var optaget af den nye tilgang til de unge, men i 
høj grad også af den store potentielle effekt, som lå i ungdomssanktionen. 

”Med den nye sanktion får vi dem hurtigt ind i et meget længere forløb på to år, hvor vi virkelig kan 
få vendt den negative udvikling”, sagde han ved den lejlighed – og det var en plan, som et bredt 
flertal i Folketinget bakkede op. 

I Politiken giver Eva Smith sit bud på en forklaring på den udeblevne effekt: ”Der har manglet 
kontinuitet i de unges toårige forløb. At nogen følger med i, at der er en åben institution klar, når 
den unge er klar til det. Og når han er klar til at komme ud i det almindelige liv, så er kommunen 
opmærksom på ham og har tilbud klar til ham”, understreger hun. 

Eva Hallgren, forstander på den sikrede institution Koglen, er på linje med Eva Smith og påpeger i 
artiklen i Politiken, at netop handleplanerne for de unge kriminelle er et område hvor kommunerne 
ikke er tilstrækkeligt gode til at løfte opgaven. 



”Enten er handleplanerne der ikke, eller også er de meget lidt konkrete. Det er ikke holdbart, for det 
er svært at vide, hvordan vi effektivt kan sætte ind med hjælp, når der ikke er taget stilling til, hvad 
problemet er”, siger hun til Politiken. 

I artiklen refereres der desuden til den opgørelse, som de sikrede institutioner lavede i 2007. Her 
viste det sig, at kun hver ottende af de unge kriminelle, der anbringes på en sikret institution, havde 
en plan for fremtiden.  

”Det er selvfølgelig kommunernes ansvar at få lavet de her handleplaner, og der er også kommet 
mere og mere fokus på det”, siger Ane Kristine Christensen, konsulent i KL, Børne- og 
Kulturkontoret. 

FADD og de sikrede institutioner har gentagne gange påpeget, at der er helt essentielt at 
handleplansarbejdet er omhyggeligt og i orden, hvis arbejdet med disse særligt belastede unge skal 
have en chance for at lykkes. FADD hilser derfor KLs udmelding om et øget fokus på området med 
tilfredshed. 

Siden sommeren 2006 er der igangsat en række tiltag – blandt andet med det formål at opnå en 
styrket effekt af ungdomssanktionen. Ifølge Eva Smith er det endnu for tidligt at vurdere, om det så 
også har virket. Men kommer ungdomssanktionen til at fungere optimalt, så er der god grund til at 
bevare den, siger formanden for Det Kriminalpræventive Råd, der også får sidste ord, både i 
Politiken og her:  

”På papiret er ideen god. At man vil forsøge opdragelse frem for straf af unge kriminelle. Derfor 
skal vi ikke skrotte sanktionen”. 

 

Rapporten kan ses på nedenstående link: 

http://www.justitsministeriet.dk/forskning/rapporter-fra-forskningskontoret/rapport-
mappe/ungdomssanktionen-en-effektevaluering/ 
  

 

 
 
God weekend!  
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
  
 


