
Advokater til varetagelse af sager 
for Ungdomskriminalitetsnævnet

Ifølge § 46 i lovbekendtgørelse nr. 1705 af 27. december 2018 om 
bekæmpelse af ungdomskriminalitet skal Ungdomskriminalitetsnævnet 
tilbyde forældremyndighedsindehavere og en ung, der er fyldt 12 år, 
gratis advokatbistand i følgende sager:

I den anledning opfordrer Ungdomskriminalitetsnævnet alle advokater uanset 
alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at blive optaget på 
Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariats liste over advokater til 
varetagelse af ovenstående sager.

Behandlingen af sager i Ungdomskriminalitetsnævnet kan sammenlignes 
med behandlingen af sager i kommunernes Børn- og Ungeudvalg, og 
nævnsmøderne tager udgangspunkt i en dialog med barnet. Ved 
varetagelsen af sager for Ungdomskriminalitetsnævnet kan det derfor være 
en fordel at have erfaring med Børn- og Ungeudvalg, børnesager og 
socialretlige sager i øvrigt, ligesom det kan være en fordel at have særlig 
uddannelse i advokatrepræsentation og dialog i sager med børn og unge 
samt erfaring som beneficieret advokat.

Ungdomskriminalitetsnævnet kan sættes i alle landets politikredse, hvorfor 
sekretariatet opfordrer advokater fra hele landet til at søge om optagelse på 
listen. Udgangspunktet er, at advokaterne giver møde i nævnssager i egen 
retskreds. Beskikkelse sker med transportforbehold. 

Der gælder de samme regler om salær og godtgørelse for udlæg til advokater 
som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kapitel 31, jf. 
§ 46, stk. 2, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Kontaktperson: Sekretariatschef Marianne Schmidt, MSC004@politi.dk,
tlf. 2124 3281.

Optagelse på listen sker ved at sende anmodning herom til: 
Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat, Polititorvet 14, 1780 København V 
eller via krypteret og signeret e-mail til UKN@politi.dk

Gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på 
en institution, indlæggelse på et sygehus eller benyttelse af et 
børnehus.

Anbringelse uden for hjemmet.

Tilbageholdelse i forbindelse med en anbringelse.

Samvær og kontakt i forbindelse med anbringelse uden for 
hjemmet.

Opretholdelse af en anbringelse uden samtykke.

Ændring af anbringelsessted.
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I magasinet Advokaten 04/2019, side 33, søgte 
Ungdomskriminalitetsnævnet advokater til varetagelse af sager 
for Ungdomskriminalitetsnævnet.
Ungdomskriminalitetsnævnet har i opslaget ved en beklagelig 
fejl anført, at det er en forudsætning for optagelse på listen, at 
ansøger ikke er fyldt 70 år. Dette krav stilles ikke, og der 
indrykkes hermed en ny annonce. Det er ikke nødvendigt, at de 
advokater, der har søgt om optagelse på listen på den første 
annonce, på ny angiver, at de ønsker optagelse på listen.
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