Bilag
Uddrag af
vejledning af 16. jan. 2002 om særlig støtte til børn og unge
(Lov om social service)
- Særligt om udarbejdelse af handleplaner i forbindelse med kriminalitet
Kravet om handleplaner i forbindelse med kriminalitet omfatter unge under 18
år, der har begået voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet. I disse tilfælde skal kommunen udarbejde en handleplan for en indsats, der kan modvirke yderligere kriminalitet og yde den nødvendige støtte til den unge. Udover
voldskriminalitet omfatter begrebet anden alvorlig kriminalitet forbrydelser
som voldtægt, røveri, grovere former for hærværk og tyveri, samt forsøg på
sådanne forbrydelser.
Det er ikke et krav, at den unge er dømt, og det dermed anses for bevist, at den
unge faktisk har begået voldskriminalitet eller anden form for alvorlig kriminalitet. I den forbindelse bemærkes, at unge under den kriminelle lavalder på 15
år ikke er omfattet af straffeloven, således at skyldspørgsmålet ikke kan afgøres ved domstolene. Skyldspørgsmålet er ikke i sig selv afgørende for udarbejdelse af handleplanen. Det er hensigten, at der skal sættes ind så tidligt som
muligt. Det er derfor ikke formålstjenligt at afvente en evt. domsfældelse.
Kommunens behandling af sagen kan, i tilfælde hvor der ikke er tale om bevist
kriminalitet, alene ske ud fra, at der er foretaget en underretning om formodet
kriminalitet. Dokumentationen fra politiet er et udgangspunkt for aktivt at inddrage barnet eller den unge og forældrene i sagen.
Kommunen skal efter § 58a udarbejde en foreløbig handleplan senest 7 dage
efter, kommunen har modtaget dokumentation fra politiet om den begåede
kriminalitet. Hvis den pågældende i forvejen er kendt af kommunen, vil en
handleplan ofte kunne foreligge hurtigere. I det omfang kommunen imidlertid
ikke i forvejen kender barnet eller den unge, der pågribes i alvorlig kriminalitet, kan selv 7 dage anses for kort tid til at udarbejde en langsigtet handleplan
for indsatsen. Kravet omfatter i disse tilfælde alene en foreløbig handleplan.
Denne vil være med mulighed for efterfølgende justeringer, når barnets eller
den unges situation er undersøgt yderligere. 7 dages-fristen skal således vise
barnet/den unge og familien, at der reageres hurtigt på kriminaliteten. Den
konkrete indsats tilrettelægges af kommunen.
For de 15-17 årige bør kommunen overveje at inddrage kriminalforsorgen. Det
bør i denne forbindelse indgå, at kriminalforsorgen kan foranledige udarbejdet
en personundersøgelse, jf. retsplejelovens § 808, om sigtedes forhold, der må
antages at være af betydning for sagens afgørelse ved retten, inden for en kortere tidsfrist.
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