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Referat fra møde i det midlertidige udvalg vedr. sikrede 
institutioner den 2. marts 2009 på Koglen. 
 
Deltagere: 
Fra Regionsrådet: Anna Marie Touborg, Poul Dahl, Gert Schou, Bent 
Ove Pedersen og Jette Skive 
Fra administrationen: Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Ingemann 
Horsager Nielsen og Janne Spiegelhauer ( referent) 
Afbud fra Anders Kühnau og Bodil Jensen 
 
Ad pkt.1: Velkomst og oplæg om Koglen samt rundvisning ved 
forstander Eva Halgreen. 
 
Eva Hallgreen orienterede kort om Koglens historie. Som den første 
sikrede institution i Jylland har Koglen været model for andre 
institutioner.  
Der var i 1999 et ønske om at give langvarig behandling til de unge , 
og der blev udvidet med 5 pladser til formålet, men ideen slog ikke 
igennem og pladserne blev brugt til varetægtssurrogat-anbringelser. 
 
Der blev bygget nyt i 2007, og i 2008 blev der oprettet en åben 
afdeling i Grønhøj i lejede lokaler, således at der nu ialt er 15 
pladser. 
 
80 % af de unge er anbragt i varetægtssurrogat. Det betyder, at 
langt det meste arbejde er akut. 
 
Eva Hallgreen gennemgik herefter et typisk forløb med start ved en 
henvendelse fra politiet, herefter kendelse om varetægtsanbringelse, 
normalt i 4 uger, som ofte bliver forlænget. Der lægges stor vægt på 
en god modtagelse af den unge, da det er en forudsætning for at 
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opholdet bliver positivt. 
 
Der er kun få magtanvendelser 
 
Der er en meget stram struktur, og inden for denne er der undervisning, aktiviteter og 
fritidstilbud, hvor der lægges vægt på fysisk aktivitet. 
De unge hjælper med de daglige aktiviteter, som madlavning, rengøring på eget værelse og 
vedligeholdelse af de grønne arealer. 
Mange af de unge har dårlige skolekundskaber og erfaringen har vist, at det er den individuelle 
undervisning, der giver udbytte. 
 
De fleste af de unge har kommunen kendt i årevis. De vil typisk have skrøbelige sociale forhold 
med mange svigt bag sig, og de bør udredes neuropsykologisk, således at der kan 
iværksættes de rette foranstaltninger. 
Over halvdelen har udenlandsk baggrund, hvoraf ca 65% har flygtningebaggrund.  
 
Indsatsen er præget af den usikkerhed , der er, om varigheden af de unges ophold. Der må 
ifølge sagens natur tages en række forholdsregler af sikkerhedsmæssige grunde, men det ville 
støtte den pædagogiske indsats bedre op, hvis der generelt hos de kommunale sagsbehandlere 
var et større kendskab til fagområdet og der hurtigere blev udarbejdet funktionelle 
handleplaner. Da det drejer sig om relativt få sager i hver kommune, undtagen de største, er 
det vanskeligt at oparbejde den nødvendige faglige rutine i den enkelte kommune. Der er 
ansat 3 socialrådgivere på Koglen, som varetager mange af de opgaver, som hører til 
sagsbehandlingen i forbindelse med en anbringelse. 
 
Efter Eva Hallgreens mening er det største problem de lange varetægtsanbringelser og 
ventetiden på en foranstaltning efter domfældelsen, ligesom det er ønskeligt at få etableret en 
mere fast struktur i samarbejdet med ungdomspsykiatrien. 
 
Orienteringen blev afsluttet med en rundvisning. 
 
Der afholdtes derefter møde i udvalget. 
 
Ad pkt. 2: Opstart af udvalget og afgrænsning af opgaven.  
Der indledtes med en kort præsentationsrunde, og kommissoriet blev gennemgået og 
godkendt. 
Ad pkt. 3: Godkendelse af mødeplan, herunder drøftelse, om der er afsat tilstrækkelig 
mødetid. 
Det blev besluttet at indlægge et fjerde møde i planen og forlænge mødetiden i majmødet. 
Man var desuden enige om, at i det omfang, det viser sig nødvendigt, kan mødetiden de 
enkelte dage forlænges efter aftale. 
Mødeplanen ser herefter således ud: 
Onsdag den 25.03.2009 kl. 13.00-15.00 på Grenen 
Onsdag den 13.05.2009 kl. 13.30-16.00, Regionshuset, Viborg 
Tirsdag den 09.06.2009 kl. 15.00-17.00, Regionshuset Viborg  
 
Ad pkt. 4: Drøftelse af første skitse til betænkningen 
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Der blev uddelt et udkast til indholdsfortegnelse, således, at der kunne dannes et indtryk af, 
hvorledes betænkningen kunne se ud. 
Skitsen til betænkningen indeholder først og fremmest en kort redegørelse for de mange 
oplæg og undersøgelser, der er udarbejdet på området. Det indhold, der vedrører Regionens 
tilbud, vil blive formuleret som beskrivelser samt fokuspunkter, som bliver drøftet på møderne, 
inspireret dels af besøgene, dels af det fremsendte materiale. 
Udvalget vil sluttelig formulere sine konklusioner og anbefalinger. 
 
Der blev rejst en række spørgsmål under mødet: 
Hvilken uddannelse har medarbejderne på Koglen? 
- Der er pædagoger, faglærere, som typisk vil være håndværkeruddannede, lærere, 

socialrådgivere, en psykolog. 
     Der har hidtil ikke været problemer med at rekruttere medarbejdere. 
     Der lægges vægt på, at den pædagogiske tilgang er den vigtigste i det daglige arbejde 
     med de unge. 
Bliver mange unge sendt videre i systemet, for eksempel til andre sikrede institutioner? 

- Tallene for overførsler vil  iflg. Danske Regioner være tilgængelige i uge 11. 
Ved man noget om de unges fortid? 
- Der foreligger ikke egentlige landsdækkende undersøgelser, men det vil blive undersøgt, 

om det seneste materiale om ungdomssanktionen kan belyse det nærmere. 
Er der etableret muligheder for, at de unge under opholdet kan få kontakt/tilknytning til 
arbejdsmarkedet? 

- Det er et område, der arbejdes meget med på de åbne institutioner, hvor der er 
samarbejde med arbejdspladser i lokalområdet, og hvor der er længere tid til at 
gennemføre nogle arbejdsforhold. De sikrede institutioner kan ikke arbejde på samme 
måde. 

Det blev oplyst, at baggrunden for, at der kan være uledsagede flygtninge i de sikrede 
institutioner er den, at der i 90’erne kom en del unge flygtninge fra det tidligere Østeuropa. 
Da de havde ulovligt ophold, idet de ikke kunne få asyl, blev de udvist, og imens de ventede 
på at udvisningen skulle effektueres, blev de anbragt på de sikrede institutioner ( i stedet for 
fængsel, som de voksne) Der var kun ganske få i Jylland. 

 
Fokuspunkter: 
- Medarbejdergruppen, hvilke faggrupper, hvilken socialpædagogisk baggrund og erfaring, 

hvad lægges der vægt på 
- Samarbejdet med kommunerne – sagsgangen – sagsbehandlingstiden - familiearbejdet 

generelt - den snævre vinkel. det større perspektiv. 
      Det blev aftalt, at til næste møde medsendes en undersøgelse af samarbejdet mellem   
      Århus Amt og Århus Kommune 
- Pladsmanglen – er der reelt mangel på de sikrede pladser eller skyldes presset det 

manglende flow – bør de tre pladser være permanente 
- Grundigere orientering og drøftelse af ungdomssanktionen, omfattende de nyeste 

undersøgelser. 
 
Aftalt, at Lars Emil ikke behøver at redegøre for de generelle forhold på området, som Eva 
Hallgreen allerede har taget sig af. 
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Udvalget ønsker orientering om medarbejdernes uddannelse, og de erfaringer, man har 
indhentet, samt om rekrutteringen. Udvalget ønsker endvidere orientering om, hvilke 
problemstillinger man på Grenen er særligt optaget af. 
 
Ad pkt. 5: Evt. 
Ingen bemærkninger 
 
 
 
 
 
 
 
 


