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• Flere kommuner melder at de har få sager, hvor den unge har dom til anbringelse på sikret institution, 
men at man alligevel har oplevet at stå i en situation, hvor der ikke var plads på de sikrede 
institutioner. 

• En kommune svarer, at de ikke har haft borgere med dom til anbringelse, men at de to gange har 
stået i en situation, hvor de ikke kunne finde sociale pladser på de sikrede institutioner. 

• En kommune melder at man den 17. august 2021 stod i en situation, hvor der var en ledig plads til 
rådighed i Danmark, og den befandt sig i København. I det givne tilfælde var det udfordringsrigt og 
ikke hensigtsmæssigt, at anbringe den unge så langt fra netværket.  

• Der er tale om et generelt billede på landsplan og ikke specifikke landsdele.  

• Konsekvenser ved at der ikke er plads kan være: 
o De unge må placeres i tilbud, som ikke matcher de behov de har og som ikke har de 

nødvendige kompetencer. De unge opleves, at blive tiltagende kriminelle og misbrugende og 
oftest i endnu højere grad til fare for sig selv eller andre. 

o Når den unge placeres i et tilbud, som ikke matcher den unges behov kan den unge muligvis i 
en kortere periode indgå (eller lade som om han/hun indgår) i det tilbud de er visiteret til 
fordi personalet ikke kender den unges adfærdsmønster og signaler. Derved opdager 
personalet ikke, at den unge fortsætter sit misbrug/sin kriminelle løbebane og den unges 
trivsel forværres.  

o Afgørelser fra Børn og Unge-udvalg falder, fordi det øjeblikkelige behov for en plads på en 
sikret institution ikke kan imødekommes.  

o Dommen forlænges med ventetiden 
o Den unge kan i yderste konsekvens blive anbragt i fængsel eller arresthuse. 

• De meldinger der er kommet fra kommunerne er, at der ikke er erfaringer med at anbringe unge i 
delvist sikrede pladser. Det kan dels forklares med, at det ikke er alle kommuner, der har givet 
tilbagemelding i høringsrunden, og dels at der er få delvist sikrede pladser i Danmark – og ingen i 
Nordjylland. 
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• Gennem de seneste 3-4 år har der vist sig et øget behov for anbringelse i sikrede institutioner.   

• Årsagen er oftest et farlighedskriterie. De unge er til fare for sig selv pga. misbrug og kriminel 
løbebane. De unge er også ofte til fare for andre, fordi deres misbrug medfører en tiltagende 
kriminalitet og en større risikovillighed i forhold til at skaffe sig midler til misbruget.   

• Mens de er anbragt er de unge oftest sikrede i forhold til at begå nyt kriminalitet og at misbruge. 
Mange unge deltager ligeledes i de tilbud der er på de sikrede institutioner. Men vi kunne godt ønske 
os en bedre overgang fra en sikret institution til livet udenfor de sikrede rammer, hvor de unge ikke 
sjældent genoptager deres tidligere mønstre.  

• De unge vi visiterer har brug for de meget sikrede rammer.  
 
 

 


