
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende knivrestrik-

tioner på botilbud og midlertidige boformer 

Formål 

Der nedsættes en arbejdsgruppe med det formål at belyse og analysere mulighederne 

for og udfordringerne ved at indføre knivrestriktioner på botilbud og midlertidige bo-

former (benævnes efterfølgende ”botilbud m.fl.”) samt opstille mulige løsningsmodel-

ler, herunder med særligt fokus på hvordan man bedst sikrer beboernes retssikkerhed 

i den sammenhæng. Det skal samtidig sikres, at hensynet til sikkerhed for personalet 

og beboere afvejes i forhold til den enkelte borgers ret til selvbestemmelse. 

 

Arbejdsgruppens arbejde skal ses i sammenhæng med de øvrige initiativer til fore-

byggelse af vold på botilbud, herunder udarbejdelsen af nationale retningslinjer for 

forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem samt handlingsplanen til forebyggel-

se af vold på botilbud, som blev vedtaget den 14. oktober 2016.  

Baggrund 

Der har i de seneste år været et stigende problem på landets botilbud m.fl. med per-

sonfarlig kriminalitet begået med knive, til fare for medarbejdere og beboere. I nogle 

meget tragiske tilfælde har ansatte på botilbud m.fl. mistet livet efter at være blevet 

overfaldet med kniv af en beboer. 

 

Børne- og socialministeren har på den baggrund nedsat en arbejdsgruppe.  

 

Udgangspunktet for arbejdsgruppens arbejde er at afsøge mulighederne for, hvorvidt 

knivrestriktioner på botilbud m.fl. kan være med til at mindske risikoen for, at der op-

står særlige farlige situationer for medarbejdere og medbeboere. 

Opgaver 

Arbejdsgruppen skal: 

1. Afdække årsagerne til eksisterende udfordringer med knive på botilbud m.fl. 

Arbejdsgruppen skal indsamle relevant viden fra praksis, herunder inddrage 

relevante aktører og deres erfaringer på området.  

 

2. Beskrive og analysere gældende ret i forhold til knive på botilbud m.fl. med fo-

kus på restriktionsmuligheder i relevant omfang. 

 

3. Fremsætte konkrete løsningsforslag i overensstemmelse med formålet med 

arbejdsgruppen. 
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Arbejdsgruppen skal undersøge mulighederne for forskellige modeller for evt. 

knivrestriktioner, herunder knivrestriktioner på udvalgte botilbud m.fl. samt evt. 

knivrestriktioner for enkelte beboere. Arbejdsgruppens løsningsforslag skal 

ses i sammenhæng med de øvrige initiativer til forebyggelse af vold på botil-

bud. 

Organisering og proces 

Arbejdsgruppens medlemmer består af repræsentanter fra Børne- og Socialministeri-

et, Justitsministeriet, KL, Københavns Kommune samt Aarhus Kommune.  

 

Børne- og Socialministeriet varetager formandsskabet og sekretariatsfunktionen for 

arbejdsgruppen. 

 

Arbejdsgruppen skal løbende inddrage relevante aktører på området, herunder bl.a. 

SIND, FOA, LAP, Socialpædagogerne, for at sikre, at de opstillede løsningsmodeller 

tager afsæt i indsamlet erfaring fra landets bosteder. Herunder skal der blandt andet 

afholdes et dialogmøde. 

 

Arbejdsgruppen afrapporterer medio maj 2017 til børne- og socialministeren med 

henblik på, hvilke konkrete tiltag, der kan iværksættes for at sikre, at knive på botilbud 

m.fl. ikke bliver en daglig trussel mod personale og medbeboere.  

 

Der afholdes i alt 2-3 arbejdsgruppemøder.  

 

 


