
BEGREBS-
AFKLARING

Socialforvaltningen tager sig af udsatte børn, unge eller familier, 
der har brug for ekstra hjælp eller støtte i hverdagen. 
Socialforvaltningen hjælper eks. unge og deres familier med 
at finde den rette hjælp ift. misbrug, sociale problemer 
eller udfordringer i hjemmet. 

SOCIALFORVALTNINGEN

U-turn er Horsens Kommunes tilbud til unge 
under 18 år, der ryger hash eller tager stoffer 
- eller som oplever, at deres forældre drikker, 
tager stoffer eller medicin. 
U-turn tilbyder åben anonym 
rådgivning og længere-
varende forløb.

U-TURN

Kommunen er forpligtet til i nærmere angivne situationer 
at pålægge unge i alderen 12-17 år at tage imod et 
relevant tilbud eller at udføre konkrete handlepligter. 
Det kan eks. være, at den unge skal begynde et 
behandlingsforløb ift. et misbrug.

UNGEPÅLÆG

UKN er en forkortelse for ungekriminalitetsnævnet. 
Ungdomskriminalitetsnævnet er et uafhængigt nævn, 

som medvirker til at forebygge ungdomskriminalitet ved at 
fastlægge målrettede, individuelle forebyggende indsatser for 

kriminalitetstruede børn og unge i alderen 10-17 år. 
Indsatserne bliver fastlagt og gennemført ud fra en vurdering af, 

hvad der er bedst for barnet eller den unge. 
Det sker i dialog med både barnet eller den unge og familien.

UKN (UNGEKRIMINALITETSNÆVNET)



Hvis straffen er ubetinget, betyder det, at du skal i fængsel i en periode, 
som retten fastsætter. I nogle tilfælde kan du afsone straffen i fodlænke.

Hvis straffen er betinget, betyder det, at du ikke skal i fængsel, hvis du i en periode  
(prøvetiden) overholder nogle vilkår. Du må ikke begå ny kriminalitet i prøvetiden.  
I nogle tilfælde skal du også overholde andre vilkår. Retten kan f.eks. bestemme, 
at du skal være under Kriminalforsorgens eller kommunens tilsyn eller skal gå i 
behandling for et misbrug. Retten kan også bestemme, at du skal udføre 
samfundstjeneste. Hvis du overtræder et eller flere vilkår, 
kan retten bestemme, at du skal afsone din straf i et fængsel.

I nogle tilfælde kan retten udover straffen også bestemme, 
at du bliver frakendt en rettighed, f.eks. retten til at køre bil. 
Retten kan også bestemme, at du skal have konfiskeret 
værdier, og at du skal betale en erstatning til offeret.

BETINGET OG UBETINGET STRAF

Offerfonden er oprettet af Folketinget 
med det formål at yde tilskud til projekter 
og aktiviteter, der generelt kan styrke viden 
om eller indsatsen til støtte for ofre for 
forbrydelser og trafikofre og grupper heraf.

OFFERFONDEN

Der findes tre forskellige slags straffeattester: 
straffeattester til offentlig brug, 

private straffeattester og børneattester. 
Kort fortalt medtages der flere typer oplysninger i en 

straffeattest til offentlig brug end i en privat straffeattest, 
ligesom en straffeattest til offentlig brug kan indeholde 

oplysninger, der er ældre end dem i en privat straffeattest. 
En børneattest indeholder oplysninger om eventuelle seksual-

forbrydelser mod børn under 15 år. En borger kan selv bede om 
at få en privat straffeattest fra politiet. De to andre former for 

straffeattester udleveres ikke til den enkelte borger, 
men kun til myndigheder mv., og kun i visse typer sager.

STRAFFEATTEST (PRIVAT/OFFENTLIG STRAFFEATTEST


