
Når du er indkaldt til møde i
Ungdomskriminalitetsnævnet



ER DU INDKALDT TIL ET MØDE I UNGDOMSKRIMINALITETSNÆVNET? 

I denne folder får du mere information om, hvad der sker før, under og efter nævnsmødet.

Er du mellem 10 og 14 år?

Du er indkaldt, fordi du er mistænkt for at have begået 

kriminalitet. Det er politiet, der har vurderet din sag og 

besluttet, at du skal i nævnet.

Er du mellem 15 og 17 år?

Du er indkaldt, fordi du i retten er dømt for at have gjort 

noget kriminelt. Det er dommeren, der har besluttet, at du 

skal i nævnet.

Det er en god idé at forberede dig, så du ved, hvad du vil sige 

om din situation, og hvad du selv mener, der skal ske.

Inden nævnsmødet bliver du kontaktet af kommunen, som skal beskrive din situation for 

Ungdomskriminalitetsnævnet.  Dine forældre bliver også kontaktet af kommunen.

HVAD ER UNGDOMSKRIMINALITETSNÆVNETS OPGAVE? 

Ungdomskriminalitetsnævnet beslutter, hvad der skal ske, 

hvis du er mellem 10 og 17 år og er mistænkt eller dømt for 

kriminalitet. Nævnet fastsætter aktiviteter og pligter, der 

skal hjælpe dig til et liv uden kriminalitet. 

Nævnsmødet foregår i et mødelokale ved retten. Du har mødepligt, og det har dine forældre 

også. Formålet med mødet er at finde ud af, hvad der skal til for, at du ikke kommer i en 

lignende situation igen.

Mødets deltagere

På nævnsmødet deltager du og dine forældre. Hvis du har en voksen, f.eks. en lærer eller 

træner, som du er tryg ved, må du også gerne tage ham eller hende med. 

Ungdomskriminalitetsnævnet består af tre medlemmer: En dommer (som er formand for 

nævnet), en person fra en kommune og en person fra politiet. De træffer afgørelse i din sag.

 

Derudover deltager en sekretær, en person fra ungekriminalforsorgen og en sagsbehandler 

fra din kommune. I nogle tilfælde vil der også være en advokat, der skal hjælpe dig, og en 

psykolog med forstand på børn og unge.

 

Mødets forløb

Først fortæller kommunen om din situation, og hvad de mener, der skal ske. Dernæst lytter de 

tre nævnsmedlemmer til dig og de andre, der er med til nævnsmødet. 

Det er de tre nævnsmedlemmer, der i sidste ende træffer en 

afgørelse og beslutter, hvad der skal ske. Du får den skriftlige 

afgørelse udleveret på mødet eller senere.
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En straksreaktion, som er noget, der skal ske her og nu, så du 

kan gøre skaden god igen. Det kan f.eks. være, at du skal tale 

med en konfliktmægler, som kan arrangere et møde med den, 

du har været i konflikt med.

En beslutning om, at der ikke er behov for hverken en 

straksreaktion eller et forbedringsforløb.

Et forbedringsforløb, som vil forpligte dig til forskellige aktiviteter, 

som nævnet mener, vil være en god støtte til dig. Forløbet varer 

normalt 1 til 2 år. Der kan f.eks. være krav om, at du skal passe din 

skole, gå til en fast fritidsaktivitet og være hjemme på et bestemt 

tidspunkt om aftenen.

Der findes tre slags afgørelser

Hvis du er mellem 15 og 17 år, vil afgørelsen i Ungdomskriminalitetsnævnet først blive truffet 

efter, du er blevet dømt i retten.  

 

Du kan læse mere om Ungdomskriminalitetsnævnet på ungdomskriminalitetsnaevnet.dk.

TILSYN I UNGEKRIMINALFORSORGEN

Hvis nævnet beslutter, at du skal gennemføre en straksreaktion eller et forbedringsforløb, skal 

du sideløbende være i tilsyn i ungekriminalforsorgen.

På møderne skal I tale om, hvad nævnsafgørelsen betyder for dig, og hvordan det går med at 

overholde den. Både du og dine forældre har mødepligt.

Samtalerne finder sted i ungekriminalforsorgens lokaler, der ligger få steder i landet. Der kan 

altså være rejsetid.

Udover tilsynsmøderne vil ungekriminalforsorgen løbende 

kontrollere, at du overholder de aftaler, der er i nævnsafgørelsen. 

Kontrollen vil finde sted mindst en gang om ugen.

Ungekriminalforsorgen vil altid reagere, hvis du ikke gør det, som 

nævnet har bestemt. Det kan betyde, at din sag skal behandles af nævnet igen. Hvis du er 

mellem 15 og 17 år, kan du også risikere at komme for retten igen.

Du kan læse mere om ungekriminalforsorgen, tilsyn og kontrol på kriminalforsorgen.dk.

Du og dine forældre vil blive indkaldt til en række møder 

hos ungekriminalforsorgen. Det første møde vil ligge 

senest 7 dage efter nævnsmødet. Andet møde skal 

afholdes senest 14 dage derefter. Efter 2 måneder kan 

samtalerne foregå hver 4. uge, hvis alt går, som det skal. 
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http://ungdomskriminalitetsnaevnet.dk
http://kriminalforsorgen.dk

