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Referat fra møde i Det midlertidige udvalg vedr. sikrede Institutioner  
den 13. maj 2009. 
 
Deltagere: Anna Marie Touborg, Poul Dahl, Gert Schou, Bent Ove 
Pedersen og Ove Kent Jørgensen  
Charlotte Rosenkrantz Josefsen og Janne Spiegelhauer ( referent) 
Afbud fra Anders Kühnau og Bodil Jensen 
 
Ad pkt. 1: Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 
Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
 
Ad pkt. 3: Drøftelse og overordnet godkendelse af afsnit 6 
Det blev inden gennemgangen oplyst, at notatet fra Danske Regioner 
med anbefalinger til Ungdomskommissionen er et arbejdsnotat, som 
ikke er officielt udsendt. Det kan der for ikke medtages i materialet, 
og der kan ikke henvises til det. Det er fortsat i orden, at det 
anvendes som inspirationsmateriale. 
 
Under gennemgangen af afsnit 6 var der generel enighed om, at 
teksten strammes op og forkortes nogle steder, hvor der forekommer 
gentagelser eller for detaljerede beskrivelser.  
Udvalget ønsker tillige, at tilkendegivelserne i enkelte afsnit fremstår 
som egentlige politiske anbefalinger. ( se nedenfor i referatet, hvor 
anbefalingerne beskrives i kronologisk orden)  
På næste møde skal det endvidere beskrives, hvilke sager, der som 
konsekvens af udvalgets anbefalinger efterfølgende skal rejses. 
 
Afsnit 6 blev gennemgået punkt for punkt. 
6.2.2, bygningsmæssige forhold:  
Sidst i afsnittet anbefales det, at der arbejdes på at etablere nye 
faciliteter til afdelingen i Grenå, i sammenhæng med en af de øvrige 
afdelinger. 
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Der skal tillige medtages nogle overvejelser om anvendelsen af bygningen i Grenå, dersom 
den ikke længere skal anvendes som sikret afdeling. 
 
6.3.1, personalenormering og –sammensætning: 
Det skal i afsnittet understreges, at der løbende skal holdes fokus på at ansætte kvalificerede 
socialpædagoger og at der skal satses særligt på løbende efteruddannelse, for eksempel i form 
af merituddannelse, af de ansatte medarbejdere. 
Dette skal tillige medtages i anbefalingerne.  
 
6.4, belægning og brugerkommuner: 
Tabel 3 med kommunernes brug af pladserne tages ud af teksten og indføjes i stedet som 
bilag. Kompleksiteten skal fremgå af teksten. 
 
6.5.2, samarbejde med børne- og ungdomspsykiatrien: 
Afsnittet om samarbejdet med Dalstrup Syd tydeliggøres. 
 
Der indarbejdes en anbefaling om at det, efter at projektet på Egely er evalueret, besluttes, 
om projektets resultater skal have konsekvenser for de sikrede institutioner i Region 
Midtjylland, samt at det fortsat tilstræbes at gøre den nødvendige børne- og 
ungdomspsykiatriske bistand tilgængelig for de to institutioner. 
 
6.5.3, samarbejde med rusmiddelbehandlingen: 
Der formuleres en anbefaling af at der indgås de nødvendige samarbejdsaftaler med de 
kommunale tilbud. 
 
6.5.4, øvrige samarbejdsrelationer: 
Afsnittet forkortes og formuleringerne skærpes 
 
6.6, opholdstid: 
Formuleringerne i afsnittet skal overvejes. Afsnittet skal ikke fremstå som en kritik af andre 
myndigheder, men skal stadig beskrive arbejdsvilkårene på institutionerne. 
Under omtalen af bortvisninger beskrives det, at det giver en særlig udfordring til de to 
institutioner i regionen, at de så godt som ikke bortviser nogen unge, men derimod modtager 
unge, der bortvises fra andre institutioner. 
Det indføjes tillige i teksten, at de unge i 2008 har opholdt sig på de to institutioner efter 
domsafsigelsen i 410 dage. 
  
6.7, sammenhængende forløb: 
Det blev bemærket, at der savnes en større undersøgelse af tilbagefald til ny kriminalitet 
svarende til undersøgelsen på Grenen.  
Justitsministeriets Forskningskontor har udarbejdet en effektevaluering af ungdomssanktionen, 
hvor man sammenligner effekten af ungdomssanktionen med ubetinget fængsel, som ville 
være alternativet. En beskrivelse af undersøgelsen indarbejdes som nyt afsnit 5.5.  
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Undersøgelsen er behæftet med en række usikkerheder og medtager ikke spørgsmålet om 
sammenhængende forløb på samme institution. 
 
Det blev drøftet, om der findes sammenligninger eller undersøgelser i forhold til, hvad man gør 
i andre lande, men det blev konkluderet, at det er meget svært at sammenligne effekten af  
anbringelserne, fordi de enkelte lande i både Europa og Skandinavien har opbygget meget 
forskellige systemer i behandlingen af ungdomskriminalitet. 
 
I afsnittet anbefales det, at Region Midtjylland i sin redegørelse til Rammeaftalen bør pege på 
behovet for flere åbne pladser. 
Det blev oplyst, at dette er sket. Afleveringsfristen for redegørelsen til Rammeaftalen er 1. maj 
hvert år, og man har fra administrativ side medtaget dette område i årets redegørelse. 
 
6.8, den pædagogiske indsats: 
Afsnittet strammes op og det gøres tydeligere, at kernen i indsatsen er den overskuelige 
struktur, hvor de klare rammer gør hverdagen overskuelig for de unge. 
Fordi det er dokumenteret, at kravet om udarbejdelse af handleplan og tilknytning af 
koordinator kun er opfyldt i ringe grad, vil der til næste møde blive udarbejdet et 
øjebliksbillede af, hvorledes de 19 kommuner i Region Midtjylland lever op til kravene på de to 
institutioner. Dette med henblik på, at der om nødvendigt kan handles på det i regionen. 
 
Ad pkt. 4: Drøftelse og overordnet godkendelse af afsnit 7 
Sidste linje i afsnittet ændres, således at det fremgår, at der er igangsat forskellige konkrete 
initiativer for at styrke forældresamarbejdet. 
 
Ad pkt. 5: Drøftelse og overordnet godkendelse af afsnit 8 
Det blev på mødet oplyst, at yderligere en kommune ( dvs i alt 7) havde udtrykt ønske om 
flere sikrede pladser, og at det desuden var et ønske, at der foregik metodeudvikling vedr. de 
særligt voldelige unge. Dette ønske kan underbygge behovet for et kompetencecenter vedr. 
denne målgruppe. 
Efterfølgende kan det oplyses at flere kommuner oplever mangel på pladser i åbent regi til 
utilpassede unge , for eksempel med ADHD. Disse unge er en målgruppe, der grænser op til 
og formentlig overlapper den målgruppe, der behandles i betænkningen.  
Der vil blive medtaget nogle bemærkninger herom i afsnit 8. 
 
 Ad pkt. 6: Drøftelse og overordnet godkendelse af afsnit 9 
Formuleringerne i anbefalingerne tilrettes drøftelserne i mødet. Der tilføjes en anbefaling om 
medarbejdernes uddannelse og efteruddannelse, hvor behovet for fokus på efteruddannelse i 
form af for eksempel merit af de ansatte medarbejdere og behovet for at søge kvalificerede 
pædagoger understreges.. 
Afsnittet placeres først i betænkningen, efter resumeet. 
 
 
 
 



 
 

Side 4

 
 
 
Ad pkt. 7: Drøftelse af den videre proces 
A) Det godkendes, at betænkningen tages med på Regionsrådets temadag den 21. sept 2009. 
Det vil kunne lade sig gøre at sætte den på dagsorden til Regionsrådets møde den 23. 
september. 
B) Udvalget vil anbefale, at der bliver formuleret et brev fra Region Midtjylland til Danske 
Regioner om nogle af de problemstillinger, hvor der på landsplan kunne gøres en samlet 
indsats eller rettes særlig politisk fokus: 
 -    kapaciteten, herunder opholdstiden efter domsafsigelsen 
- antallet af bortvisninger 
- de lave tal for udarbejdelse af handleplaner og koordinatorer 

 
C) På næste og afsluttende møde afklares, om der er problemfelter, der giver anledning til at 
der efterfølgende skal rejses sager i Forretningsudvalget eller Regionsrådet 
 
 Ad pkt. 8: Evt 
Næste møde afholdes den 9. juni 2009 kl. 14.00. Bemærk, at mødet er rykket en time 
frem, da det forventes, at forretningsudvalgets møde samme dag vil være afsluttet 
kl. 14.00. 
 
 
Venlig hilsen  
 
Janne Spiegelhauer 
 


