Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Att. Lovafdelingen

Silkeborg den 4. februar 2010

”Høringssvar over udkast til forslag om ændring af straffeloven, retsplejeloven
og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Ungdomskriminalitet).”

SSP-Samrådet takker for muligheden for at kommentere og afgive høringssvar på ovennævnte forslag til lovændringer.
SSP-Samrådets bestyrelse har drøftet udkastet og har disse kommentarer:

Nedsættelse af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år.
Vi finder, at en nedsættelse af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år er problematisk –
bl.a. af følgende grunde:
•

Ungdomskriminaliteten er faldende – senest dokumenteret i forbindelse med udredningen fra kommissionen vedr. ungdomskriminalitet, hvor dataindsamlingen viser, at
der bliver stadig færre unge kriminelle.

•

Anbefalingerne fra kommissionen går ligeledes i retning af at fastholde en kriminel
lavalder på 15 år.

•

En hel årgang gøres til potentielle kriminelle ved sænkningen til 14 år, med alle de
konsekvenser det kan have i forhold til et normalt ungdomsliv – herunder bl.a. uddannelse og indtræden på arbejdsmarkedet.

•

Fastholdelse af meget unge i lukkede og sikrede afsnit komplicerer tilbagevenden til
et normalt ungdomsliv.

•

Det er efter vores mening vigtigt at se unges begyndende kriminalitet og uhensigtsmæssige adfærd i en social sammenhæng, og kun i meget beskedent omfang ud fra
en straffemæssig sammenhæng.
Der er i dag muligheder for særlige indsatser af indgribende karakter i Lov om Social
Service. Disse bør i højere grad udmøntes og udvikles.

Vores bud er, at der i højere grad skal fokuseres på den sociale indsats – herunder en
hurtig og tidlig indgriben og fuld udnyttelse af Lov om Social Service.
Vi er enige i at handlinger skal have konsekvenser, men de skal stå i et rimeligt forhold
til omkostningerne for den enkelte unge og deres fremtidsmuligheder.
Hvis det besluttes at nedsætte den kriminelle lavalder til 14 år, anbefaler SSP-Samrådet,
at man i forhold til straffeattesten gør den første lovovertrædelse betinget, således at den
ikke noteres på såvel den private som den offentlige straffeattest, såfremt den unge ikke
gør sig skyldig i ny kriminalitet inden for en periode på 2 år.
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Skærpelse af straf for gerningsmand, som har medvirket til kriminalitet udført af
et barn under 14 år.
•

Vi ser gerne denne stramning gennemført, da vi finder det vigtigt at arbejde forebyggende med børn og unges liv, og beskytte dem i forhold til risikoadfærd.

Forhøjelse af strafmaksimum for forbrydelser begået af personer under 18 år.
•

Vi anbefaler, at man fastholder det nuværende strafmaksimum på 8 år, da det er vigtigt at skelne mellem børn og voksne – også i form af handlinger og konsekvenser
heraf.

SSP-Samrådet vil gerne samtidig give stor ros og anerkendelse til Kommissionsbetænkning nr. 1508/2009 om indsatsen mod Ungdomskriminalitet.
Vi finder, at betænkningen er et godt og gennemarbejdet materiale, der indeholder mange eksempler på fornuftige tiltag og konstruktive idéer.
Mantraet om en tidlig, helhedsorienteret, tværsektoriel og sammenhængende indsats,
falder helt i tråd med SSP-Samrådets opfattelse af god forebyggelse på ungdomsområdet.
Fra SSP-Samrådets side opfordrer vi til, at der iværksættes en nærmere gennemgang af
kommissionens forslag. Herved vil vi i fællesskab kunne finde en faglig bevidst og forsvarlig måde at "tage hånd" om ungdomskriminaliteten på. Vi vil gerne være med til at
sikre en optimal ressourceudnyttelse og maksimal effekt af vore fælles anstrengelser.
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