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Kvalitetsstandard for ungepålæg (SEL § 57 b)
Formål

Formålet er at meddele en ung i alderen 12-17 år et pålæg om
adfærdsændringer, når barnet eller den unge har adfærdsproblemer eller udviser negativ adfærd af en sådan karakter, at der
er risiko for, at barnets eller den unges udvikling er i fare, og når
det vurderes, at et frivilligt samarbejde med barnet eller den
unge og forældremyndighedsindehaveren om støtte efter § 52,
stk. 3, ikke er tilstrækkeligt til at afhjælpe barnets eller den unges problemer.

Indhold

Ungepålægget består i at stille særlige krav til den unge,
og hvis den unge ikke lever op til kravene, for en periode
at inddrage udbetalingen af ungeydelsen.
Foranstaltningen skal imødekomme udsatte børn og unges behov, hvor:
 Der er risiko for, at barnets eller den unges udvikling er i
fare, og at risikoen skyldes, at den unge og dennes forældre ikke lever op til deres ansvar
 Der foreligger oplysninger om at den unge:
 har ulovligt skolefravær, eller at undervisningspligten
i øvrigt ikke opfyldes
 har begået kriminalitet af et vist omfang eller en vis
grovhed,
 har alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer
 nægter at samarbejde med de relevante myndigheder om løsningen af barnets eller den unges problemer

Målgruppe/tildelingskriterier Unge i alderen 12 – 17 år, der udviser manglende vilje til at indgå i et samarbejde om at løse egne problemer.
Målgruppen omfatter ikke:



Unge, der er udviklingshæmmede eller har svære
psykiske problemer

Omfang/varighed

Afgørelse om ungepålæg igangsættes for en tidsbegrænset
periode af højest 12 måneders varighed og kan forlænges med
højest 6 måneder ad gangen.

Tildeling

Foretages af den enkelte rådgiver med baggrund i en konkret
individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionerne i
den børnefaglige undersøgelse iht. SEL § 50.
Et ungepålæg skal angive en eller flere konkrete handlepligter
for den unge, som vurderes at være egnede til at bidrage til en
løsning af den unges problemer, og som står i rimeligt forhold
til formålet. Det kan herunder fastsættes, at barnet eller den
unge skal
 modtage en eller flere foranstaltninger efter § 52, stk. 3,
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nr. 1, 3, 6, 8 eller 9,
 være hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt eller
 bidrage til at genoprette forrettet skade.
Kommunen skal skriftligt oplyse den unge og dennes forældre
om:
 Hvad den unge skal gøre for at efterleve pålægget – og
hvornår et pålæg ikke bliver efterlevet
 At konsekvenser er at udbetalingen af ungeydelsen
stoppes, samt at den unge ikke indgår i beregning af boligstøtte
Udbetaling Danmark skal orienteres såfremt pålægget ikke efterleves og udbetaling af ungeydelse og evt. boligstøtte påvirkes.
Rådgiver skal løbende holde sig orienteret om, hvorvidt pålægget efterleves, mindst 1 gang om måned kontaktes relevante
samarbejdsrelationer som skole, uddannelsessted mv.
Afgrænsning af pålægget:
 Pålægget skal være egnet til at bidrage til løsning af problemerne hos den unge
 Efterlevelse af pålægget skal være realistisk for den unge
 Der skal være et rimeligt forhold mellem, hvor indgribende pålægget er, og hvor omfattende problemet er
 Den unge kan alene blive pålagt handlinger, der ligger
inden for rammerne af den unges alder og formåen
 Ungepålægget skal være sagligt velbegrundet og medvirke til at give den unge samme udviklingsmuligheder
som andre unge
 Kommunen skal ved afgørelse om ungepålæg overveje,
om der samtidig bør træffes afgørelse om forældrepålæg
efter § 57 a.
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