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større kriminalpræventiv effekt end det 
systemet lige nu tilbyder. Henrik Dam 
fremhæver særligt ønsket om at etab-
lere et Ungenævn - hvis det altså kom-
mer til at indeholde en genoprettende 
praksis. Her vil gerningsmanden kunne 
tage ansvar for sin kriminelle handling 
over for offeret, og der kan fastsættes 
konsekvenser, som parterne finder 
passende. Nævnsprocessen vil kunne 
fastlægge en skræddersyet reaktion, 
der på den ene side er så konsekvent 
som mulig, men samtidig opleves for-
ståelig og relevant for den enkelte 
unge. 

-Hvis vi blot straffer de unge, risikerer 
vi flere ofre fremover. Det er nødven-
digt, at de unge kriminelle lærer af de-
res handlinger. For alle handlinger har 
konsekvenser, siger Henrik Dam.

Bandekonflikter - igen
Flere byer blev hen over året ramt af 
bandekonflikter, som både kostede 
menneskeliv og skabte utryghed for 
mange borgere. En ny bandepakke fra 
regeringen indeholdt straf og stramnin-
ger som modsvar til konflikterne. 

Henrik Dam fremhævede fødekæden til 
bander som et centralt sted at sætte 
ind, hvis vi vil forebygge bandekonflikter 
i fremtiden: - Det er urealistisk at tro, at 
man løser problemet alene med straf 
og stramninger. Vi bliver nødt til at tæn-
ke langsigtet. Vi ved fra forskningen, at 
bandemedlemmer rekrutteres fra en 
socialt belastet gruppe, som ofte er 
børn med ustabile familieforhold og 
uden forældreopsyn og succes i skolen. 
Hvis politikerne virkelig vil løse bande-
problemet, er det nødvendigt, at de ta-
ger fat om problemets rod. Hvis vi vil 
øge borgernes tryghed på den lange 
bane, er det fuldstændig centralt, at vi 
stopper tilstrømningen til banderne.

Den tidlige forebyggelse over for ud-
satte børn har betydning. DKR mener, 
at der både skal sættes ind med bedre 
støtte til udsatte familier, og at vi skal 
styrke de svage børns kompetencer i 
skolen, så de får succesfulde oplevel-
ser både socialt og fagligt. Derudover 
skal børn og unge have mulighed for 
sunde fritidsaktiviteter. - Når de unge 
oplever at være med i positive fælles-
skaber, vil det kriminelle fællesskab, de 
møder i banderne, være langt mindre 
attraktivt, siger Henrik Dam.

Tænk 
forebyggelse 
før straf

Så kom dagen endelig …
Regeringens forslag til en reform af 
indsatsen mod ungdomskriminalitet 
har været omdrejningspunkt for mange 
drøftelser i DKR i både 2016 og 2017. 
Reformudspillet så endelig dagens lys i 
efteråret 2017, og DKR meldte sig 
straks på banen med anbefalinger til 
de videre forhandlinger. 

15 nye tiltag lægger op til at stramme 
grebet om børn og unge, der begår kri-
minalitet. Det er bl.a. forslag om en 
’ungelavalder’ for børn helt ned til 12 
år, øget brug af unge- og forældrepå-
læg, hvor familier kan trækkes i børne-     
og ungeydelse og boligstøtte, og øget 
magtanvendelse på sikrede institutio-
ner. - Det er desværre tiltag med over-
hængende risiko for at stigmatisere 
børn, unge og deres familier og skabe 
endnu længere afstand mellem dem 
og resten af samfundet. Og prisen kan 
— stik mod intentionen — blive endnu 
flere unge, som begår meget eller al-
vorlig kriminalitet, mener formand for 
DKR Henrik Dam.  

Opdragelse frem for straf
Udspillet åbner imidlertid også op for 
et system med muligheder for langt 



Exit fra banden
Formanden mener, at regeringens mål 
om at få flere bandemedlemmer i exit 
er et positivt element i bandepakken. 
-Tiltalefrafald for aflevering af våben for 
personer i exitforløb og bedre adresse-
beskyttelse til personer i exit er nogle 
tiltag, som kan gøre gavn. Heldigvis er 
der mange i bandemiljøet, som ønsker 
en anden tilværelse. Vi ved fra under-
søgelser, at 60 - 80 procent selv forla-
der deres gruppering. Der er dog en 
kerne, som er sværere at ændre, og 
der skal arbejdes benhårdt på at ændre 
deres adfærd og holdninger. Rocker- og 
bandegrupperinger tilbyder meget 
stærke fællesskaber, og det er de fæl-
lesskaber, vi skal tilbyde alternativer til. 
Vi kan stramme, alt det vi vil, men det 
er vigtigt, at vi tænker langsigtet både i 
forhold til forebyggelse og exit-arbejde, 
siger Henrik Dam.

Stop efterspørgslen
Udover ungdomskriminalitet og bander 
satte DKR i 2017 turbo på indsatsen 
mod indbrud i private hjem ved at 
fokusere på aftagerleddet af stjålne 
varer. Med indsatsen ’Vi køber ikke 
indbrud’ skulle befolkningen blive 
bedre til at undgå hæleri. 

Det skønnes i en undersøgelse fra 
DKR at der bliver solgt ca. 1 million 
hælervarer til en erstatningsværdi på 
ca. tre milliarder årligt. Der er derfor 
brug for en indsats, som gør folk mere 
bevidste om, at der er mange stjålne 
varer på markedet, og ikke mindst 
giver nogle simple handleregler til at 
undgå at købe stjålne varer. Sådan en 
indsats blev sat i gang under 
overskriften ’Vi køber ikke indbrud’.

-Vi vil hjælpe danskerne, så de undgår 
at købe stjålne varer, som kan stamme 
fra et af de ca. 32.000 årlige indbrud i 
private hjem. Ved at stoppe 
efterspørgslen, stopper vi indbrud, 
siger formand for DKR Henrik Dam.

Indsatsen skal ses i sammenhæng 
med DKR’s øvrige aktiviteter mod 
indbrud. Her har Nabohjælp været en 
central del i flere år, men også et 
arbejde for at ændre 
bygningsreglementet, så det bliver et 
krav at indtænke indbrudssikre 
løsninger i nybyggeri og renoveringer, 
er vigtige temaer for DKR. Og nu altså 
også hæleri. 

Hvad det nye år bringer
Bandeproblematikker og reformen 
mod ungdomskriminalitet er helt 
sikkert temaer, der strækker sig langt 
ind i 2018. DKR vil arbejde videre med 
at udbrede viden og forslag til 
forebyggelsestiltag til både politikere 
og fagfolk, så indsatserne kommer til 
at bygge på det bedst mulige grundlag.

En helt anden indsats, der kommer til 
at fylde det nye år, er forebyggelse af 
seksuelle overgreb. Efter at have 
afdækket området, er DKR ved at 
forberede en kampagne og et 
undervisningsmateriale rettet mod 
unge. 

- DKR's undersøgelse "Seksuelle 
krænkelser" giver os et helt unikt 
indblik i omfanget og typen af 
seksuelle overgreb i Danmark. 
Undersøgelsen skal danne grundlag 
for, hvordan vi bedst forebygger 
seksuelle overgreb, slutter Henrik 
Dam. Indsatserne mod seksuelle 
overgreb ser dagens lys i slutningen af 
2018.

Henrik Dam er udover at være formand 
for DKR også rektor for SDU.

VI VED, AT FLERE ER DECIDEREDE 
BØRN, NÅR DE FØRSTE GANG KOM-
MER I KONTAKT MED BANDERNE. SÅ 
DET ER IKKE FOR SJOV, NÅR VI KON-
STANT ANBEFALER TIDLIGE INDSAT-
SER.

Formand for DKR Henrik Dam 
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Vi køber ikke 
indbrud

Tre undersøgelse fra DKR af det danske 
hælermarked dannede grundlaget for 
indsatsen. De tre undersøgelser afsløre-
de, at hælermarkedet i Danmark er stort 
og organiseret. I 2014 blev der solgt cir-
ka en million hælervarer til en erstat-
ningsværdi på omkring tre milliarder kro-
ner, og det estimeres, at omkring 
250.000 danskere køber hælervarer år-
ligt. De fleste uden at vide det. Indsat-
sen skulle derfor give befolkningen en 
større bevidsthed om sammenhængen 
mellem indbrud og hæleri og hjælpe folk 
til at undgå at købe stjålne varer.

sammenhæng
Der er omkring 30.000 årlige indbrud i 
private hjem, og indbrud og hæleri 
hænger uløseligt sammen. Så længe, 
der er efterspørgsel på varerne, så 
længe vil der være indbrud. Indsatsen 
skal gøre det sværere at afsætte stjål-
ne varer ved gøre det mere risikofyldt 
for tyvene. 

Året var ikke mange uger gammelt, da DKR’s store indsats mod hæle-
ri blev skudt i gang. Efter en lang forberedelsestid, hvor området 
var blevet grundigt undersøgt, blev danskerne præsenteret for 
sloganet "Vi køber ikke indbrud".  

Handelsvejen

Registrer stjålne værdier
Som en del af indsatsen mod hæleri er  
der tilknyttet et digitalt værktøj, hvor 

indbrudsramte danskerne kan gøre an-
dre opmærksomme på, hvilke stjålne 
varer der er i omløb. Det gør det svære-
re for tyvene at afsætte de stjålne varer.

To handleregler
Omdrejningspunktet i indsatsen er to 
nemme handleregler, som mindsker ri-
sikoen for at købe stjålne varer.

Med MobilePay og NemId kan sælge-
ren ikke være anonym, som de krimi-
nelle helst vil være.

 

Figuren viser hvilke stjålne varer, der bliver solgt flest af. 

Se filmen om vejen fra indbrud til køber på vikøberikkeindbrud.dk



Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af

Rådgivning til borgerne

Kampagnens Facebookside fik 10.000 følgere i løbet af 2017. Brugerne var interesserede og 
nysgerrige, og der var en livlig dialog på siden.

Indsatsen: 
• Digitalt værktøj til at regi- 

strere stjålne genstande
• Kampagneside
• Facebookside 
• Otte små film
• Samarbejde med politiet
• Samarbejde med platforme, 

der sælger brugte varer,  
bl.a. dba

• Udbredelse gennem DKR’s 
medlemsorganisationer

• Presseindsats

Virkede indsatsen?

En måling af indsatsen viser en række 
gode resultater. Folk, der har mødt ind-
satsen på forskellige platforme, er ge-
nerelt: 
• Mere bevidste om, at der findes 

stjålne varer på brugtmarkedet
• Mere opmærksomme på at undgå 

at købe hælervarer
• Mere tilbøjelige til at benytte Mobi-

lepay, når de køber brugt. 

Indsatsen mod hæleri fortsætter som 
en del af DKR's forebyggelse af ind-
brud.

Hvad er det mærkeligste, du har købt på nettet? Et indbrud måske?  
Se filmen på vikøberikkeindbrud.dk. 

Det er ikke dig og mig, der køber stjålne varer - men hvem er det så? 
Se alle otte film på vikøberikkeindbrud.dk.
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Nabohjælp
Danskere, der er tilmeldt Nabohjælp, laver i højere grad aftaler 
med naboerne og deler viden om mistænkelig færden i området for 
at undgå indbrud. Det blev dokumenteret i en rapport fra DKR og 
TrygFonden i 2017.

tal fra undersøgelsen
Rapporten fra DKR og TrygFonden vi-
ser at nabohjælpere er mere opmærk-
somme på deres områder. 
• 85 procent af tilmeldte nabohjælpe-

re laver aftaler med naboerne om 
at holde øje, hvorimod det kun er 
59 procent af de danskere, der ikke 
er tilmeldt Nabohjælp.

• 60 procent af tilmeldte nabohjælpe-
re laver aftaler med naboerne, hvis 
de fx tager på ferie. Kun 37 procent 
af de danskere, der ikke er tilmeldt, 
gør det.

• 66 procent af tilmeldte nabohjælpe-
re har delt viden om mistænkelig 
adfærd, personer eller markeringer 
i området med deres naboer. Kun 
54 procent af danskere, der ikke er 
tilmeldt, gør det.

Indbrudstyve holder øje med tegn på 
liv i boligerne og nabolaget. Derfor er 
det en stor hjælp for den bortrejste 
nabo, hvis man fylder skraldespanden, 
parkerer bilen i indkørslen, hænger va-
sketøj på tørrestativet eller tømmer 
postkassen.

Udbredelsen af Nabohjælp fortsætter i 
samarbejde med TrygFonden i de næ-
ste år, så endnu flere kan undgå ind-
brud i deres hjem. Flere end 260.000 
danskere er tilmeldt Nabohjælp.

På facebooksiden kunne brugerne bl.a. deltage i en konkurrence om at fortælle den bedste 
nabohistorie. Maja var en af de seks vindere af en Nabohjælpskage, og den delte hun naturlig-
vis med hele nabolaget. 

Opmærksomme naboer er et af de 
mest effektive midler mod de uønske-
de gæster. Hvis man er tilmeldt nabo-
hjælp.dk og har aftalt med naboerne, 

at man holder øje med hinandens boli-
ger, så forebygger Nabohjælp hvert 5. 
indbrud. 



Europæisk pris til Mit digitale selvforsvar
App’en Mit Digitale Selvforsvar deltog i december 2017 i den euro-
pæisk kriminalpræventiv konkurrence, ECPA, hvor den løb med en 
flot andenplads og 5.000 euro. 

I alt 18 forskellige europæiske projekter deltog i konkurrencen, som 
havde fokus på forebyggelse af it-kriminalitet. 
Værtslandet Estland vandt førstepladsen og 10.000 euro for et pro-
jekt på gymnasiet Põltsamaa Coeducational Gymnasium, hvor en 
række elever siden 2015 er blevet uddannet i it-sikkerhed. Tredje-
pladsen gik til Belgien for en hjemmeside med over 90 tips til online-
sikkerhed.   

Truslen fra cyberspace

Rådgivning til borgerne

Mange danskere udsættes hvert år for svindel på nettet, og mange 
er bekymrede for, at det vil ske for dem. En rapport fra Forbruger-
rådet Tænk viser, at omkring hver 7. dansker har oplevet at blive 
snydt på nettet. 

Det svarer til knap 600.000 menne-
sker. Samtidig er mange danskere 
utrygge ved deres færden på nettet. 
56 procent af danskerne er fx utrygge 
ved at modtage svindelmails, som ser 
ud til at komme fra offentlige institutio-
ner og myndigheder.

Forbrugerrådet Tænk, DKR og TrygFon-
den har derfor udviklet app’en Mit Digi-
tale Selvforsvar, som skal hjælpe dan-
skerne til en mere tryg og sikker 
færden i det digitale univers. App’en er 
gratis og kan downloades til både An-
droid- og iOS-mobiler og tablets.

App’en kan: 
• advare om aktuelle trusler som fal-

ske sms’er og mails, phishing-an-
greb, fupkonkurrencer og falske 
hjemmesider 

• involvere forbrugerne til at tippe 
hinanden 

• give råd til forbrugere, der har væ-
ret udsat for it-kriminalitet

• give redskaber til beskyttelse imod 
digitale trusler og fup på nettet 

• give råd til at beskytte personlige 
oplysninger, når forbrugeren fær-
des på nettet. 

App’en er downloadet mere end 
70.000 gange, og den er på politiets  
liste over app's som også er nyttige i 
politiets arbejde. 
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Væk på tre sekunder
Lommetyve er hurtige på fingrene, og 
der skal ikke mere end få sekunders 
uopmærksomhed til, før man kan mi-
ste sin pung eller mobiltelefon. 

En lille film, som viser lommetyvenes 
syv tricks, blev med tilladelse fra Daily 
Mail oversat til dansk af DKR og Politi-
et og spredt på de sociale medier. 

Fakta om lommetyveri
• I 2016 blev der anmeldt flere 

end 49.000 lomme- og taskety-
verier. Det er 10 procent over 
gennemsnittet for de seneste 
otte år.

• Det er især unge mellem 19 og 
25 år, der bliver udsat for tyve-
ri, og cirka to tredjedele er 
kvinder. 

Pris til ’Dit liv på nettet’
Den Kriminalpræventive Pris 2017 gik 
til Dit Liv På Nettet, som er udviklet af 
Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune 
i samarbejde med Center for Digital 
Pædagogik til brug for SSP-samarbej-
det i Aalborg Kommune.

Dit Liv på Nettet er et lettilgængeligt 
undervisningsmateriale til både elever 
og forældre. Materialet, som består af 
film, cases, fakta og historier fra det 

virkelige liv, får skoleelever til at reflek-
tere over deres handlinger på nettet. 
Eleverne skal tage stilling til etiske di-
lemmaer, som er tematiseret efter de 
forskellige alderstrin.

Materialet har været brugt til 8.000 ele-
ver i 2., 4., 6. og 8. klasse på skoler i 
Aalborg Kommune. Samtidig skal ma-
terialet gøre dem opmærksomme på 
de unges digitale liv, og give forældre-

ne et rum, hvor de kan dele erfaringer 
og bekymringer.

Dit Liv på Nettet bruges nu i samtlige 
kommuner i Nordjyllands Politikreds.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) 
uddelte prisen på Den Kriminalpræven-
tive Dag i Kulturcenter Limfjord i Skive, 
hvor fagfolk inden for det kriminalpræ-
ventive felt var samlet.

Den lille film fik mere end 750.000 visninger på Politiets Facebookside.

Vinderne fra Aalborg fik overrakt prisen af 
justitsminister Søren Pape Poulsen.

Se den lille film om vinderprojektet på dkr.dk. 



Ekstraordinær præmie
Fire drenge fra 3.a på Teknisk Gymnasium i Hillerød fik en ekstraordinær præmie. 
Deres bud på en kampagneidé var så god, at dommerpanelet synes, de skulle have 
mulighed for at føre ideen ud i livet som en egentlig kampagne. Præmien var en dag 
på et reklamebureau til at udvikle deres kampagneplakater. 

Plakaterne er efterfølgende vist på Ungdommens Folkemøde og udsendt til alle sko-
ler og ungdomsuddannelser med en opfordring til at tage en debat med de unge om 
grænser i kæresteforholdet.

Kreativ konkurrence
Unge over hele landet dystede i, hvem 
der på den mest kreative måde kunne 
sætte fokus på kærestevold. Konkur-
rencen skulle få de unge til at debatte-
re og reflektere over, hvad et godt kæ-
resteforhold er, hvad vold er, og hvor 
egne og andres grænser går.

Det skønnes at 19.500 unge kvinder 
og 12.000 unge mænd i alderen 16 - 
24 år årligt udsættes for fysisk, psykisk 
eller seksuel vold fra en kæreste. 

Konkurrencens tema var "Min krop, 
mine regler", og der blev indsendt i alt 
254 kreative bidrag inden for film, san-
ge, digte, tekster og billeder.

Ligestillingsminister Karen Ellemann, 
Bryd Tavsheden og Det Kriminalpræ-
ventive Råd, som samarbejder om 
konkurrencen, kårede fem vinderklas-
ser fra folkeskoler og ungdomsuddan-
nelser i Esbjerg, Odense, Hillerød og 
København. Klassernes meget forskel-
lige bidrag - lige fra en balletkoreografi 

Kærestevold har kun tre sprog. 
Vold. Smerte. Og tavshed. Det må 
aldrig blive vores primære sprog, 
og et sprog vi føler os hjemme i. 

Formand for DKR Henrik Dam

til digt og film - viser de unges reflekti-
oner over, hvor svært det er at sætte 
grænser over for en kæreste. 

Rådgivning til borgerne

Konkurrencebidragene blev udstillet på 
Københavns Rådhus op til præmieover-
rækkelsen

Det Kongelige Teater Balletskolen Odense vandt en af præmierne med en koreografi over 
temaet "Min krop - mine regler".
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generation ung 
kriminalitetsforebyggelse på rette vej?

Formand for DKR Henrik Dam og repræsentanter fra Midt- og Vestjyllands 
Kredsråd bød velkommen til dagen.

Professor Per-Olof H. Wikström, Universi-
ty of Cambridge, fortalte om, hvorfor nog-
le unge bliver kriminelle og andre ikke.

På en Videnbørs i forhallen kunne deltagerne udveksle 
erfaringer med forskellige indsatser.

Mikkel Nielsen, leder af social koordinati-
on i Gladsaxe Kommune, fortalte om 
genoprettende praksis i skoleregi.

Professor Keith Hayward, Københavns 
Universitet, gjorde deltagerne klogere på, 
hvad der motiverer unge muslimske 
mænd til at blive islamistiske terrorister.



Chef for myndighedsområdet Bettina Brøndsted, Odense Kom-
mune, fortalte om faglige og økonomiske styringsredskaber. 

De faglige indlæg er samlet i en publikation, 
som kan hentes gratis på DKR’s hjemmeside.

I en politisk debat diskuterede deltagerne hvilke dilemmaer og nødven-
dige prioriteringer man skal tage stilling til, når indsatsen mod ung-
domskriminalitet tilrettelægges kommunalt. I panelet var borgmester i 
Holstebro Kommune H.C. Østerby (S), borgmester i Morsø Kommune 
Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester i Svendborg Kommune Lars Erik 
Hornemann (V), Formand for SSP Samrådet Jørgen Pedersen og re-
præsentant for Dansk Socialrådgiverforening Karina Rohr Sørensen.

generation ung 
Forebyggelse af ungdomskriminalitet var om-
drejningspunktet på Den Kriminalpræventive 
Dag 2017. På dagen blev der tegnet et portræt 
af en generation, der spænder fra de absolut 
lovlydige til de allermest kriminelle. Forskere 
og praktikere præsenterede indsatser, metoder 
og programmer, der ser ud til at virke, når ung-
domskriminaliteten skal bekæmpes.

kriminalitetsforebyggelse på rette vej?

Dialog og netværk
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Folkemøde
Under Folkemødet lagde DKR telt til et væld 
af spændende og aktuelle events som nogle 
af DKR’s medlemmer var værter ved. 

Temaer i teltet
SSP-samrådet, Skolelederforeningen, 
Mødrehjælpen, Børnerådet, Askovfon-
den, Sikkerhedsbranchen, High:Five og 
Lejerne Landsorganisation tog så for-
skellige emner op som Fake News, 
Unges livsstil, Folkeskolens bidrag til 
demokratiet, barnets tarv ved skilsmis-
se, Terrorsikring af Danmark og tryg-
hed i boligområder. 

DKR’s egne debatter 
Seksuelle overgreb blandt unge var 
overskriften på et af DKR’s egne deba-
tarrangementer på Folkemødet.  

Debatten kom omkring unges normer 
og hvordan vi styrker normer om sam-
tykke blandt unge, uden at gøre ud-
forskning af egen seksualitet til et pri-
mært juridisk anliggende. DKR havde 
inviteret ligestillingsminister Karen El-
lemann, Gabriela Rehfeld, Ungdoms-
modtagelsen i Halsnæs, Hanne Baden 
Nielsen, Center for Seksuelle overgreb, 
Rigshospitalet og Henriette Højberg, 
stifter af DareGender til debat i teltet. 

Børnerådet stillede spørgsmålet: Hvordan undgår vi, at børn og unge bliver tabt i systemet? 
Børne- og socialminister Mai Mercado (C) og formand for Børnerådet Per Larsen var bl.a. i 
panelet.  



Debat om unges digitale liv: I panelet var unge fra Red Barnets Ungdomspanel, Kuno Sørensen, Red Barnet, Anne 
Mette Thorhauge, Formand for Medierådet for Børn og Unge, og Henrik Dam, Formand for DKR.   

Dialog og netværk

DKR satte også fokus på unges digitale 
liv med spørgsmål som: hvilke digitale 
udfordringer ser vi, hvordan håndterer 
vi disse udfordringer, og hvem skal 
løse opgaven.  

Når der ikke blev debatteret i teltet, 
havde besøgende mulighed for at få 
rådgivning om forebyggelse af indbrud 
og deltage i quiz om it-kriminalitet – og 
det sidste ledte mange til at downloa-

de den nye app Mit Digitale Selvfor-
svar, hvor man får advarsler om it-kri-
minalitet på nettet. 
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De unges folkemøde 

Grænser, kontrol og vold. Det var omdrejningspunktet for aktivi-
teter og debatter i DKRs telt på Ungdommens Folkemøde et par våde 
septemberdage i Søndermarken på Frederiksberg. 

På Ungdommens Folkemøde mødes 
unge til en demokratifestival med de-
batter, samtaler, musik og fællesskab i 
to dage. I DKRs telt handlede debatter-
ne særligt om vold og seksuelle over-
greb.

DKR afholdt desuden en lukket work-
shop om seksuelle relationer og hvor-
dan man undgår at overtræde andres 
grænser og få sine egne overtrådt. 
Workshoppen var et samarbejde med 
Sex og Samfund.  

Emil og Monopolet
DKR havde inviteret tv-vært Emil Tho-
rup til at styre et ungdomspanel, som 
svarede på svære dilemmaer fra delta-
gerne. Der blev fx spurgt om, hvad 
man gør, hvis vennerne ikke kan lide 
ens kæreste. Måske kan vennerne ikke 
lide kæresten, fordi han eller hun be-
handler dig dårligt. Skal vennerne så 
blande sig - og hvordan gør man det på 
en ordentlig måde?

Ud over gode råd fra Ungdomsmonopo-
let kunne unge med overgreb tæt inde 
på livet få rådgivning fra professionelle 
rådgivere fra Bryd Tavsheden. De stod 
til rådighed med vejledning omkring 
vold i familien eller i kæresteforholdet. 

input til kampagne
DKR havde inviteret unge ind i teltet 
for at spørge dem om, hvordan en 
kampagne om seksuelle overgreb skul-
le se ud, hvis DE skulle lave den. De 
unges forslag har givet DKR et indblik i 
de unges tanker og refleksioner, som 
kan bruges som inspiration for DKR's 
kampagne i 2018. 

Emil Thorup havde Sonja, Pernille og Oskar med til at svare på dilemmaer fra deltagerne. 

De unge arbejdede koncentreret i workshoppen om en kampagne mod seksuelle overgreb.



Dialog og netværk

Forebyggelse af 
ungdomskriminalitet

Siden 2015 har DKR afholdt en række faglige workshopdage for 
kommunerne, hvor lovende og forskningsbaserede metoder er ble-
vet præsenteret og diskuteret. 

De første syv workshopdage blev af-
viklet i samarbejde med TrygFonden, 
og her deltog mellem 40 og 56 kom-
muner. I de to workshops, DKR afholdt 
i 2017, deltog 74 kommuner. 
Alle workshops har haft forebyggelse 
af ungdomskriminalitet som omdrej-
ningspunkt og er gået dybere ind i om-
stændighederne omkring de unge, 
som er i særlig risiko for at begå krimi-
nalitet. 

Inspiration til arbejdet
Efter hver workshop er der udarbejdet 
en opsamling med vigtige pointer og 
henvisninger til mere viden og kontakt-
personer. Opsamlingerne kan bruges 
som videns- og erfaringskatalog til in-
spiration for kommunernes forebyg-
gende arbejde.

Opsamlingsmaterialer
• Herre i eget liv - om at styrke de 

unges kompetencer
• Færdig(heder) med hash – om at 

begrænse unges hashforbrug og –
misbrug

• Tilbage på skolebænken – om ud-
satte unges trivsel og tilknytning til 
skolen

• Genskab balancen – om genopret-
tende processer

• Når viden forstyrrer os – om at om-
sætte og anvende viden

• The missing link? – om mentorer 
som social støtte og brobygger

• Forældre som medspillere – om 
forældreinddragende tiltag

• For real? – om unges adfærd på de 
sociale medier 

• Fra udsathed til helhed – om fore-
byggelse i forsømte boligområder.

Opsamlingsmaterialerne kan hentes 
gratis på dkr.dk. 
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Ny viden 
DKR udgiver hvert år forskellige undersøgelser. De bruges sammen 
med anden forskning som grundlag for at udvikle rådgivning og ind-
satser, der tager udgangspunkt i, hvad vi ved og ikke hvad vi tror. 

Seksuelle krænkelser
DKR’s rapport om seksuelle krænkelser 
afliver myten om, at de fleste seksuelle 
overgreb sker som et overfald af en 
ukendt gerningsmand. Fakta er, at 7 ud 
af 10 ofre kender gerningsmanden i for-
vejen. Gerningsmanden kan være en be-
kendt, en ven, et familiemedlem, kolle-
ga, klassekammerat eller en nuværende 
eller tidligere kæreste eller ægtefælle. 

når der har været fysisk tvang eller 
trusler om fysisk tvang, er det kun 
halvdelen, der opfattede overgrebet 
som kriminelt i situationen.  

Undersøgelsen skal danne grundlag for, 
hvordan vi bedst forebygger seksuelle 
overgreb, og DKR lancerer i 2018 et un-
dervisningsmateriale og en kampagne, 
der skal forebygge seksuelle overgreb. 

Indbrud 
Forebyggelse af indbrud har været et 
kerneområde for DKR siden oprettel-
sen i 1971. Vi undersøger løbende ud-
viklingen på indbrudsområdet og for-
skellige forebyggelsesmetoder, og i 
2017 udgav DKR to væsentlige rappor-
ter med ny viden om indbrud. 

Det danske indbrudsniveau
Selvom udviklingen går den rigtige vej, 
så er Danmark stadig meget plaget af 
indbrud, når man sammenligner med vo-
res nabolande og andre europæiske lan-
de. I perioden 1980-2015 har indbruds-
niveauet i Danmark været højere end i 
Sverige, Tyskland og Holland. I Eng-
land/Wales lå niveauet derimod indtil 
2006 markant over det danske, hvoref-
ter det faldt.

DKR’s rapport Det danske indbrudsni-
veau, udarbejdet af Peter Kruize og Da-
vid W.M. Sorensen, konkluderer, at den 
væsentligste faktor for det høje ind-
brudsniveau er, at Danmark har mange 
parcelhuse, der ligger tæt på hinanden, 
og hvor der kun bor en familie i hver.

Fakta fra undersøgelsen 
• Hver tiende dansker er i løbet af deres liv blevet tvunget til sex eller 

har oplevet forsøg på tvungen sex. 
• 71 procent kender gerningsmanden i forvejen.
• 16 procent af ofrene kender overhovedet ikke deres gerningsmand
• Kun 31 procent oplevede det som kriminelt i situationen eller umid-

delbart bagefter.
• Kun 25 procent ønsker gerningsmanden straffet med fængsel.
• De 13-19-årige udgør 40 procent af alle, der angiver at have været 

udsat for tvungen sex eller forsøg på tvungen sex.

Undersøgelsen viser også, at kun de 
færreste oplever de seksuelle overgreb 
som kriminelle. Kun en tredjedel af de, 
der har oplevet tvungen sex eller for-
søg på dette angiver, at de oplevede 
det som kriminelt i situationen. Selv 

Undersøgelsen er foretaget af en for-
skergruppe fra Aalborg Universitet og 
Københavns Universitet under ledelse 
af lektor Marie Bruvik Heinskou. Data 
er indsamlet af Kantar Gallup, og pro-
jektet er finansieret af DKR.



Danmark skiller sig ikke væsentligt ud, 
når det gælder indbrud i lejligheder. 
Danske storbyer har stort set det sam-
me indbrudsniveau som storbyer i de 
andre lande. Den store forskel indes i 
tallene for indbrud i huse. 

Hvad virker?
Ud over at kende grunden til, hvorfor 
Danmark har mange indbrud i forhold 
til andre lande, er det vigtigt at vide, 
hvad der virker, når man vil forebygge 
indbrud. Det er beskrevet i rapporten 
Hvad virker? Viden om indbrud.

Rapporten er en opsamling af tilgænge-
lig viden om gode forebyggelsesmeto-
der. Den er udarbejdet af COWI for 
DKR og TrygFonden og anbefalingerne 
er klare: Sikring af boliger, nabohjælp 
og tiltag mod hæleri er vejen frem for 
at opnå færre indbrud og øget tryghed.

Først og fremmest kan vi forstærke 
døre, vinduer og låse i vores hjem, så 
de bedre kan modstå indbrudsforsøg. 
Hvis man kombinerer indbrudssikring 
med nabohjælp, bliver det endnu mere 
effektivt. Sidst men ikke mindst viser 
rapporten, at det er vigtigt at undergra-
ve tyvens forretning ved at begrænse 
efterspørgslen på stjålne varer og gøre 
det mere risikofyldt for tyvene at sæl-
ge hælervarer.

Ungdomskriminalitet
En undersøgelse af unges kriminalitet 
viser, at kriminalitetsniveauet er på det 
laveste nogensinde. Det er blevet svæ-
rere for de unge at begå kriminalitet, 
og de er mere fornuftige og orienteret 
mod fremtiden. 

I 2010 havde 3,2 % af de unge 14 - 
15-årige begået meget alvorlig kriminali-
tet inden for det seneste år. I 2016 var 
der kun 1,9 %, hvilket svarer til et fald 
på 41 % blandt de mest kriminelle 
unge. Generelt begår de unge færre ty-
verier, mindre vold og mindre hærværk.

Undersøgelsen viser også, at faldet i 
ungdomskriminalitet kan hænge sam-
men med, at unge i dag har en mindre 
gadeorienteret livsstil end tidligere, da 
de i højere grad bruger en del af deres 
sociale liv på internettet. Derudover er 
det blevet sværere at begå mange for-
mer for kriminalitet.

Ungdomsundersøgelsen er finansieret 
af DKR og foretaget af kriminolog 
Flemming Balvig. Det er den sjette 
ungdomsundersøgelse siden 1979, og 
den har hovedvægt på at beskrive ud-
viklingen i ungdomskriminalitet i de se-
neste 10 år.

Arbejdspladstyveri
Selvom færre gør det, så har knap 
halvdelen af danskerne taget ting med 
hjem fra deres arbejde uden at levere 
det tilbage. 

De fleste tager ikke ting med hjem for 
at stjæle dem. Forklaringerne er hjem-
mearbejde, glemsomhed og sjusk. 
Det kan afhjælpes med klare regler på 
arbejdspladsen eller en udleverings-
ordning for fx kontorartikler, så de an-
satte ikke selv kan tage dem.

I alt 45 procent af danskerne har taget 
noget med hjem uden at levere det til-
bage, og det er lidt færre end i 2008, 
hvor 53 procent angav at have taget 
noget med hjem. Undersøgelsen viser, 
at kun 22 procent har en aftale om, at 
det er tilladt at tage kontorartikler med 
hjem til privat brug.

Accepten af arbejdspladstyveri og 
svind er desuden faldet siden 2008, 
både med hensyn til, om det opfattes 
som ok, at kollegaer tager ting med 
hjem, og om man selv gør det. 

Rapporten Tyverier og svind fra arbejds-
pladser er foretaget af Epinion for DKR. 

Skadestuerapport
Efter mange år med et fald i voldtallet, 
viser de nyeste tal fra skadestuerne, at 
udviklingen stagnerede i 2016. Unge 
mænd mellem 15 og 24 år er mest ud-
sat for vold, og volden sker typisk i nat-
telivet.

Der er ikke noget, der tyder på, at vol-
den er blevet voldsommere. Den mest 
udbredte voldsform er stump vold, fx 
knytnæveslag, og den udgør over 80 
procent af tilfældene og har gjort det 
siden 2008.

For at forebygge volden kan man sætte 
ind med tiltag i nattelivet. Lokale aktø-
rer, som dørmænd, kioskejere og taxa-
chauffører, kan være med til at skabe 
et trygt og sikkert natteliv. DKR anbefa-
ler desuden, at dørmænd og barperso-
nale er uddannet i konflikthåndtering, 
og at diskoteker og barer har en an-
svarlig udskænkningspolitik. 

Undersøgelsen Vold i Danmark 2016 – 
belyst ved tal fra skadestuerne er udar-
bejdet af Rambøll for DKR.

Alle undersøgelserne kan hentes gratis 
på dkr.dk.

Undersøgelser
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Indenfor i DKR
EN GANG OM ÅRET MØDES DKR’S UDVALGSMEDLEMMER TIL ET FÆLLESUD-
VALGSMØDE MED ET AKTUELT TEMA. I 2017 KUNNE EMNET IKKE VÆRE MERE 
AKTUELT, DA MEDLEMMERNE PÅ MØDET I NOVEMBER SKULLE DISKUTERE RE-
GERINGENS REFORM OM UNGDOMSKRIMINALITET, SOM BLEV OFFENTLIG-
GJORT I SLUTNINGEN AF OKTOBER.

Det længe ventede udspil til en reform 
viser efter DKR’s mening mange gode 
takter, men efterlader også mange ube-
svarede spørgsmål. Fællesudvalgsmø-
det gav derfor en unik mulighed for at 
samle DKR’s input og viden om fore-
byggelse og resocialisering, som kan 
spilles ind til de politiske forhandlinger. 
Medlemmerne af DKR repræsenterer 
en bred viden fra forskning og praksis, 
og derfor dækker rådets input alle 
aspekter fra det kriminalpræventive felt.  
 
DKR’s anbefalinger 
Vi skal gøre det ordentligt: Genop-
rettende effekt kræver genopretten-
de praksis
• Etabler en obligatorisk uddannelse 

for dommere, politi, mæglere og 
koordinatorer.

• Inddrag relevante fagpersoner, her-
under en børnesagkyndig og en re-
præsentant fra den ansvarlige kom-
mune

• Tidsfristen på fire uger til forbere-
delse af processen skal enten udvi-
des eller følges af tid til en proces 
for arbejdet med den unge via gen-
oprettende retfærdighed

• Ungdomskriminalitetsnævnet skal 
evalueres grundigt.  

Vi skal forhindre tilbagefald: Når de 
unge udsluses fra sikrede institutioner
• Opfølgning på, om unge i udslus-

ning fra sikrede institutioner begår 
kriminalitet igen. Det skal ske i 
samarbejde med den nyetablerede 
ungekriminalforsorg

• Bedre opbyggende tiltag, fx i form 
af mere uddannelse af personale 
og udvikling af socialpædagogiske 
metoder. 

Vi skal bruge en fast – men støttende 
- hånd: Flere unge- og forældrepålæg
• Inddrag og ansvarliggør den unge 

og forældrene i planen for, hvordan 
et pålæg og en eventuel sanktion 
udføres

• Sikring af ressourcer til at under-
støtte indsatsen

• Afskaf muligheden for økonomiske 
sanktioner over for hårdt ramte fa-
milier.    

Vi skal vide, om det virker: En ny 
fælles ramme for SSP-samarbejdet
• En ny SSP-uddannelse skal inddra-

ge hele SSP-samarbejdet 
• SSP-samarbejdet skal evalueres, så 

indsatsen kan styrkes

• Afsæt en reserve på Finansloven, 
så forankringen af de nye forebyg-
gelsesenheder i landets politikred-
se sikres

• Etabler en obligatorisk uddannelse 
om forebyggelse for politiet i fore-
byggelsesenhederne

• Styrk fokus på opbygning og fore-
byggelse i sundhedsplejen

• Brug forældrekurser mere målrettet
• Undersøg omfang og forklaringer 

på, hvorfor der er forskel på under-
retninger fra hhv. folkeskoler og fri- 
og privatskoler.

Vi skal være vedholdende: Reformen 
mangler initiativer, der sikrer tidlig 
forebyggelse.
• Vi skal italesætte det lange seje 

træk som det vigtigste i tidlig fore-
byggelse

• Vi skal sikre, at almenområdet har 
ressourcer til at løfte opgaven med 
at give børn og unge robuste fæl-
lesskaber og en god skolegang.

Anbefalingerne er sendt videre til poli-
tikerne, og det samlede notat fra DKR 
kan læses på dkr.dk.
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High:five har 12 års erfaring med at etablere 
job og uddannelse til tidligere straffede, og 
resultaterne skabes med mangfoldig viden og 
gennem et beslutsomt samarbejde med an-
dre. 

Det Kriminalpræventive Råd samler en mang-
foldig faglig og praktisk viden, der kan og skal 
omsættes til handlinger og holdninger med 
det mål at nuancere debatter og kvalificere 
politiske beslutninger til gavn for hele sam-
fundet. High:five ønsker med sit medlemskab 
af DKR at stille vores viden og erfaring til rå-
dighed. Det handler grundlæggende om at 
tage et samfundsansvar. 

Ole Hessel, High:fives repræsentant i  
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Samarbejdet i DKR giver mulighed for at danne 
netværk og samarbejde på tværs – og selvfølgelig 
også mulighed for vise hvad ens egen organisation 
står for og kan. 

Hvis jeg skal fremhæve noget, som har været vær-
difuldt i 2017, er det arrangementer med mulighed 
for at deltage i workshops om bestemte temaer. 
Det giver et godt udbytte, og det er noget der ger-
ne må være mere af i DKR-regi. Samarbejde på 
tværs i forbindelse med Folkemødet, hvor vi sam-
ler forskellige debatter i DKR’s telt, er også en rigtig 
god model. Jeg glæder mig til, at vi mødes igen på 
Bornholm i 2018. 

Jeg ser desuden frem til at organiseringen i forbin-
delse med den nye strategi falder helt på plads, så 
vi kan fortsætte det gode samarbejde mellem alle 
vores forskellige organisationer.

Leif Christiansen, Natteravnenes  
repræsentant i Borgerudvalget

IGENNEM ÅRET HAR DKR ARBEJDET MED EN NY STRATEGI, SOM SKAL RÆKKE 
TI ÅR UD I FREMTIDEN. FORRETNINGSUDVALGET, MEDLEMSORGANISATIONER-
NE OG SEKRETARIATET GAV INPUT TIL ARBEJDET OG STRATEGIEN BLEV VED-
TAGET PÅ PLENARFORSAMLINGENS MØDE I NOVEMBER. 

I processen blev det tydeligt, at der er 
behov for at skabe større sammen-
hæng internt i DKR ved at organisere 
arbejdet på nye måder. Medlemmerne 
skal i højere grad engageres i indsatser 
og projekter, så vi skaber anvendelige 
løsninger – sammen.

Hvad bringer fremtiden?
Andre fokusområder for arbejdet er at 
identificere aktuelle og relevante krimi-
nalitetsudfordringer, vi vil tage fat på. 

vision og mål
Sammen giver vi løsninger på 
samfundets udfordringer med 
kriminalitet 

Vi vil:
• Nedbringe antallet af krimi-

nelle og ofre samt udsatte 
steder og situationer

• Fremme tryghed og samfun-
dets robusthed over for krimi-
nalitet.

Det handler om at prioritere, så vi sæt-
ter ind, hvor det gør størst nytte. Vi vil 
stadig arbejde fakta-, videns- og evi-
densbaseret. Og så skal vores viden 
og løsninger kommunikeres effektivt 
og rettidigt. 

Vi ser frem til de næste ti år, hvor med-
lemmerne i højere grad vil spille en rol-
le og sætte deres præg på indsatserne.

HVAD SIGER MEDLEMMERNE?

indenfor i dkr
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Styrken ved samarbejdet i DKR er, at vi repræsen-
terer en bred række af organisationer og brancher 
(fx Sikkerhedsbranchen, Forbrugerrådet og Rigs-
politiet), som alle arbejder for at styrke kriminali-
tetsforebyggelse blandt borgerne og fremme 
tryghed. Vi gør det på meget forskellig vis og deri-
gennem får vi mulighed for at kombinere mange 
perspektiver på kriminalitets- og utryghedsudfor-
dringer og bidrage med forskellige ressourcer og 
viden ind i samarbejdet omkring de fælles udfor-
dringer. 

I 2017 har Borgerudvalget bl.a. arbejdet med it-kri-
minalitet, fx i forhold til den borgerrettede app 
”Mit digitale selvforsvar”. Jeg oplever it-kriminali-
tet som et særdeles relevant og nødvendigt områ-
de at samarbejde om. It-relateret kriminalitet er i 
vækst både i Danmark og internationalt, og derfor 
vurderes det også fremadrettet at udgøre en væ-
sentlig udfordring både for borgere og for virk-
somheder. 

Charlotte Bergen Skov, Rigspolitiets  
repræsentant i Borgerudvalget og  

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

DKR og SSP-Samrådet bygger begge på net-
værk og samarbejde, hvor vidensdeling er et 
vigtigt element for at nå målet at forebygge 
(ungdoms)kriminalitet. Vi har gennem årene 
været tætte samarbejdspartnere, når nye pro-
jekter skulle sættes i søen eller publikationer 
udfærdiges. Det har også været naturligt at 
indgå i et tæt samarbejde, når kurser, konfe-
rencer, Årsmøder, Den Kriminalpræventive 
Dag, temamøder, events på Folkemøderne 
skulle planlægges og afvikles.

På trods af vores fællestræk, så er vi dog også 
vidt forskellige. DKR er en paraplyorganisation 
sammensat af mange meget forskellige orga-
nisationer samt et sekretariat, der ikke ligesom 
SSP-Samrådet er dybt forankret i praksisnær 
forebyggelse. Vi har derfor gennem tiden vir-
ket som et godt supplement til hinanden.

I SSP-Samrådet har vi en stor tiltro til, at man-
ge års tæt samarbejde og dialog med forskel-
lige interessenter vil kunne bære netværket vi-
dere, således at fremtidig forebyggelse af 
(ungdoms)kriminalitet fortsat vil bygge på 
samarbejde på tværs af relevante aktører og 
organisationer – hvilket også er nødvendigt, 
når nye udfordringer melder sig.

Martin Bannow, SSP-Samrådets repræsentant  
i Udvalget for Børn og unge

DKR er en unik og afgørende platform, der har stor 
værdi for alle parter, der forebygger kriminalitet – 
også de almene boliger. Den nye strategi gør, at 
DKR fremover vil inddrage medlemmerne i endnu 
højere grad. Det bliver et stærkt redskab til at rykke 
endnu tættere sammen omkring udfordringerne, 
og udvikle eksisterende og nye løsninger sammen, 
som kan tages i brug lokalt. 

I de få almene boligområder, som har udfordringer 
med kriminalitet, er vores fokus på det forebyg-
gende arbejde. Her er det samarbejdet på tværs, 
som er nøglen til effektive løsninger. Lokalt politi, 
SSP og eksempelvis institutioner er afgørende 
samarbejdspartnere for boligorganisationerne, og 
sammen styrker vi den fælles indsats, som vi kan 
se virker. Kriminaliteten i landets boligområder er 
stærkt faldende.

I BL er vi glade for den nye udvikling i DKR og vi 
glæder os til fremtidigt samarbejde. 

Louise Buch Viftrup, BL’s repræsentant i  
By- og boligudvalget



Hvem står bag DKR?
FLERE END 50 ORGANISATIONER ER MEDLEMMER AF DKR. MEDLEMMERNE RE-
PRÆSENTERER TILSAMMEN EN BRED VIDEN FRA FORSKNING OG PRAKSIS PÅ 
DET KRIMINALPRÆVENTIVE FELT. 

Forretningsudvalget
Forretningsudvalget sætter rammerne 
for DKR’s arbejde. 

Formand Henrik Dam, rektor, SDU, 
næstformand, Hans Reymann-Carlsen, 
underdirketør, F&P 
Lars Alecander Borke, procesdirektør, 
Dansk Erhverv
Elvin Hansen, byrådsmedlem, KL
Jens Henrik Højbjerg, rigspolitichef, 
Politiet
Jørgen Meyer, politidirektør, Politiet
Linda Kjær Minke, lektor, SDU
Jørgen Pedersen, formand for SSP-
Samrådet
Helle Hagemann Olsen, Foringen af 
Socialchefer i Danmark
Anne Tønnes, politidirektør, Politiet

Plenarforsamlingen
Advokatrådet
Askovfonden
Boligselskabernes Landsforening
BUPL
Børne- og Kulturchefforeningen
Børnerådet
Børnesagens Fællesråd
COOP Danmark A/S
Danmarks Idræts-Forbund
Danmarks Vejlederforening
Dansk Byggeri
Dansk Erhverv
Dansk Socialrådgiverforening
Den Danske Dommerforening
Direktoratet for Kriminalforsorgen
Finansrådet
Forbrugerrådet Tænk
Foren. af Fængselsinspektører og Vice-
fængselsinspektører
Foreningen af Offentlige Anklagere
Foreningen af Socialchefer i Danmark
Fonden for Socialt Ansvar
Foreningen af Statsadvokater

Fritid og Samfund
GODA 
High:Five
Ingeniørforeningen i Danmark
Justitsministeriet
KL - Kommunernes Landsforening
Kriminalforsorgsforeningen
Landsfor. af Ungdomsskoleledere
Lejernes Landsorganisation
LO - Landsorganisationen i Danmark
Mødrehjælpen
Politiet
Politiforbundet
Postnord
Rigsadvokaten
Serviceforbundet
SikkerhedsBranchen
SKAT
Skole og Forældre
Skolelederforeningen
Social- , Børne- og Integrationsmin.
Socialpædagogernes Landsforbund
Socialstyrelsen
SSP-Samrådet
Uddannelsesforbundet
Undervisningsministeriet
Ungdomsringen
Ungdomsskoleforeningen
Ungdomsuddannelsernes Vejlederfor.
Professor Anette Storgaard, AU
Lektor Linda Kjær Minke, SDU
Lektor Charlotte Mathiassen, AU, DPU

Udvalg
Borgerudvalget
Udvalget for børn og unge
By- og boligudvalget
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

ny hjemmeside
Efter et grundigt forarbejde med analyser af 
brugeradfærd og -behov, fik DKR en ny 
hjemmeside, der skal gøre det nemmere 
for borgere og fagfolk at finde viden og råd-
givning digitalt. Der er nu en tydeligere op-
deling af fakta, baggrundsviden og mere 
borgerrettet rådgivning.

indenfor i dkr
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