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Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring
af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til
ofre for forbrydelser, færdselsloven og lov om ændring af
færdselsloven (Kriminelle lavalder), samt
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Høringssvar vedrørende forslag til ændring af lov om social
service (Afskaffelse af elektronisk overvågning af børn og unge og skærpelse af kriteriet for anbringelse på sikrede afdelinger i institutioner beregnet til døgnophold)
Region Midtjylland har modtaget udkast til forslag til lov om ændring
af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre
for forbrydelser, færdselsloven og lov om ændring af færdselsloven
(Kriminelle lavalder), samt forslag til ændring af lov om social service
(Afskaffelse af elektronisk overvågning af børn og unge og skærpelse
af kriteriet for anbringelse på sikrede afdelinger i institutioner beregnet til døgnophold) i høring og har dertil følgende bemærkninger:
Forslag om at hæve den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år
Region Midtjylland kan støtte forslaget om at hæve den kriminelle
lavalder fra 14 til 15 år. Det er Regions Midtjyllands opfattelse, at der
ikke er videnskabeligt belæg for at hævde, at børn under 15 år har
den fornødne modenhed til at forstå konsekvenserne af deres kriminelle handlinger og dermed til at blive straffet for disse.
Det er desuden Region Midtjyllands vurdering, at der er en risiko for,
at børn under 15 år, der dømmes for kriminelle handlinger, har en
betydelig risiko for, at muligheder for at tage uddannelse og få arbejde senere i livet forringes markant. Dermed kan dommen medvirke til
at fastholde den pågældende i en kriminel løbebane langt ind i voksentilværelsen.
Det er efter Region Midtjyllands opfattelse en fordel at fastholde indsatsen i forhold til kriminelle børn og unge i det sociale system.
Region Midtjylland er endvidere af den opfattelse, at de indsatsmuligheder der findes i den sociale lovgivning vedr. kriminelle børn og unge under 15 år har en ganske indgribende og tilstrækkelig karakter,
og at disse er at foretrække, således at beslutningen om anvendelse
af foranstaltninger overfor kriminelle børn og unge under 15 år alene
træffes af sociale myndigheder på baggrund af en samlet vurdering af
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en lang række forhold, hvor kriminalitet kan indgå som et element i
den samlede vurdering.

Forslag om skærpelse af kriteriet for anbringelse på sikrede
afdelinger i institutioner beregnet til døgnophold.
Region Midtjylland bifalder forslaget om en skærpelse i kriteriet for
anbringelse på sikrede afdelinger, fra at anbringelsen skal være ”påkrævet” til ”absolut påkrævet”. Det er Region Midtjylland opfattelse,
at anbringelse af børn og unge på sikrede afdelinger er et alvorligt
indgreb i den personlige frihed. Derfor bør en sådan anbringelse kun
ske, når det er absolut påkrævet og hvis målet ikke kan nås ved
hjælp af mindre indgribende indsatser.
Region Midtjylland har ikke bemærkninger til forslaget om at afskaffe
kommunernes mulighed for at træffe afgørelse om elektronisk overvågning af børn og unge ned til 12 år.
Høringssvaret har ikke kunnet behandles politisk inden for høringsfristen, og fremsendes derfor med forbehold for Regionsrådets efterfølgende godkendelse.

Med venlig hilsen

Anne Jastrup
direktør

Side 2

